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II

En lasta artikolo ni ekzamenis la 

sangojn enkondukitajn de la nova 

Statuto de U. E. A. pri la diverskatego

riaj membroj kaj la regiona organizo.

Pri la distrikta organizo, nenia 

grava sango, krom lio ke, en tiuj dis

triktoj kie estas pli ol IGO Esperan

tianoj, okazos ĉiujare distrikta kun

veno, kiu aŭdos la raporton de la 

Delegito, esploros la proponojn de 

la membroj kaj fiksos Ia distriktan 

agadon de la Asocio dum la jaro. 

Jam okazis ĝis nun neoficiale tiaj 

kunvenoj, kiuj donis bonajn rezul

tatojn. Ili estos la ĉefa elemento por 

la kreo de tiel necesa Esperantia dis

trikta vivado. Ni, pasante, denove 

rimarku, ke la Distrikta Delegito ne 

havas administran rolon, sed precipe 

propagandan kaj reprezentan.

La ceteraj sangoj rilatas al la cen

tra organizo de U. E. A. (iis nun la 

gvidado de la Asocio kaj funkciado 

de giaj diversaj servoj estis komi

siata al okmembra komitato; ĉiu el 

tiuj membroj prizorgis specialan fa

kon, kiu Iau nia unua penso devis

havi memstaran, ekziston, tiel ke 

estu diversaj centroj de U. E. A. La

praktiko baldaŭ montris la nereali

geblecon de tiu ideo. Fakte, la tuta 

materiala laboro estis plenumita ĉe 

la administra fako, dum la komitato 

zorgis precipe pri la ĝenerala gvidado 

de la Asocio. Ni do alkonformigis la 

Statuton al tiu situacio kaj plene 

apartigis la komitaton el la efekti

viga autoritato. Do, de nun, la ĝene

rala gvidado de la Asocio estos komi

siata al komitatato de dek membroj 

kaj tri anstataŭantoj, balotataj de la 

Delegitoj, kaj la efektiviga administra 

kaj kontrola laborado al la Centra 

Oficejo de U. E. A., sidanta en Genevo.

La Centra Oficejo de U. E. A. kon

sistos el direktoro, vicdirektoro, fak

estroj, elektataj de la komitato kaj 

respondaj rilate al ĝi, kaj oficistoj. 

Ĉiuj tiuj personoj zorgos pri la ad

ministrado de la Asocio kaj de ĝiaj 

servoj, efektivigo de la decidoj de la

komitato, k. t. p.

La Kongreso, kiel ĝis nun, konsistos 

el ĉiuj Esperantianoj. Gi ekzamenos 

la situacion de la Asocio dum la jusa 

jaro, esploros la proponojn de la ko

mitato kaj de la membroj, kaj laŭ ili 

fiksos la generalan agadprogramon 

dum la jaro.

Ni ankoraŭ atentigu pri du punktoj. 

Gis nun la organizo de nia Asocio 

estis bazita laŭ la teritorio : la Espe

rantianoj estis grupigitaj kaj repre

zentitaj laŭ la regionoj, laŭ la lando

partoj, kiujn ili loĝas. Sed flanke de 

tio, en la lastaj jaroj kreiĝis, paralele 

kun Ia teritoria grupigo laŭ fakaj 

interesoj, ĉu profesiaj, ĉu idealaj. La 

homoj ne nur rilatas kun homoj de 

sama regiono, ĉar ili loĝas komunan 

teritorion, estas submetataj al samaj 

naturaj kondiĉoj ; la homoj nun

tempe rilatas pli kaj pli kun homoj 
ue anaj landopartoj, seci cle sama

fako ekonomia aŭ intelekta. Paralele 

kun tera solidareco, ellaboriĝas pro

fesia, idea solidareco, kiun konkre

tigas la asocioj kaj societoj — liberaj 

grupigoj de homoj kun komuna ne

teritoria intereso. Tiu ĝenerala ten

denco ankaŭ observigas en nia afero: 

ekster la regionaj societoj kreiĝis in

ternaciaj asocioj (T. E. K. A., Fervoj

istoj, Studentoj). Sajnas al ni juste 

kaj profite por ambaŭ, ke tiuj grup

igoj ne estu lasataj fianke de nia 

agado, sed ke ili male partoprenu en 

ĝi kaj reprezentu en nia Asocio tiun 

tendencon, kiu farigas ĉiutage pli 

atentinda.

Sekve de tio la Statuto enkondu

kis tiun regulon ke ĉiu faka inter

nacia organizajo, kalkulanta pli ol 

50 membrojn, elektos unu reprezen

tanton, kondiĉe ke ĝi estu Esperantia 

Asocio aii Entrepreno. Tiu reprezen

tanto ne havos administran rolon, 

sed h havos la samajn voĉdonrajtojn 

kiel la Delegitoj kaj servos kiel ofi

cialaj peruloj kiam U. E. A. bezonos 

rilati kun faka organizajo.

Tiel ebligos konstanta fruktodona 

kunlaborado kaj jura unuigo inter 

U. E. A. kaj tiuj grupigoj. Plie ĝi 

permesos al Esperantianoj partopre

nantaj sufiĉanombre en ia internacia 

societo neesperantista havi reprezen

tanton ĉe U. E. A. kaj tiel nepre 

atentigi tiun societon pri nia Asocio.

La alia punkto koncernas la regio

najn kasojn. Niaj Delegitoj ofte 

plendis, ke ili povas nenion fari en 

sia regiono, ĉar ili disponas nenian 

monon, ĉu por eldoni gvidfoliojn, ĉu 

por arangi paroladon, ĉu por havi 

tiujaran kunvenon de la Esperan

tianoj, k. t. p. Parte forigi tiun man

kon estos starigita regiona kaso kiu 

havos, la trioblan celon : helpi al la 

regiona propagando de U. E. A., 

pagi la elspezojn cle la loka organizo 

de U. E. A., helpi al la diskonigo de 

la regiono per U. E. A. Tiu regiona 

kaso estos formata per donacoj kaj 

per parto de la kotizajoj (1/2 de la 

aprobantoj, 1/10 de la Entreprenoj). 

Kompreneble, en la komenco, nur 

kelkaj regionoj, kie nia Asocio estas 

jam  sufiĉe enradikigita kaj kompre

nata, starigos tian kason.

Ni finis tiun certe tre sekan resu

mon de la nova Statuto, tamen ne

cesan por tiuj Esperantianoj, ĉiam 

pli multaj, kiuj ne kontentigas per 

simpla supraja aprobo de U. E. A., 

sed deziras esti precize informataj 

pri gia organizo kaj agado.

II. Hodler.

S O C I A  V I V O

KOMERCO

La alilanda komerco de Aŭstralio

La alilanda komerco de Aŭstralio por 

1909 estis aparte kontentiga. La suma eks

portado valoris pli ol Sni. 050.000.000 kaj 

elmontris pligrandigon da Sm. 10,275,550, 

dum Ia suma importado pligrandigis per 
Sni. 13,177,210. La plej grava pligrandigo 

trovigas ĉe sukero, kies importado en 

1908-a. valoris Sm. 2,403,1510, kaj en 1909-a. 
Sm. 11,228,863. La plej altan punkton nri
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1907-a., kiam estis rikoltitaj pli ol 214,00«. 

tunoj anglaj ; en la sekvanta sezono la 

rikolto malpligrandigis ĝis 105,715 tunoj, 
sed, kvankam tiu kvanto tre superis la pro

duktojn en antauaj jaroj, gi facile trovigis 

nesufiĉa por la australia englutado. Sub la 
titolo « vestajaro » sin trovas la plej granda 

ero de la importado, kiu en 1909 atingis 

Sni. 120,612.72(1. Tiu grava importado de 
vestoj el diversaj specoj malkovras bone

gan antaŭvidon de la estonteco por la Ci 

tieaj fabrikistoj. La eksportado de mafiano 
sole por 1909 estis duobla la valoro de 

tiuj « vestaj » importoj, kaj tial ke la plej 

granda parto de la lastaj konsistas el ko- 

mercajoj pli malpli lanenhavaj, ne estas 

surprizante sciigi ke la en Ia lastaj tempoj 

mal fermita j la naj fabrikejoj de Aŭstralio jani 

faras kontentigan progreson, kaj ke similaj 

establoj ekaltiras la atenton de alilandaj 
fabrikistoj. Kiam ni rememoras la altan 

lokon kiun okupas Aŭstralio en la produk

tado de la plej altklasaj sananoj, estas iom 

strange ke iu progresema fabrikisto ĉi-tiea 
ne ankoraŭ specialigis iun apartan klason 

el lanajoj, pro la intenco farigi el tio ion 

mondfama. Post malmultaj jaroj Aŭstralio 

devus esti notinda pro lanaj komcrcajoj el ia 

propra nekonkurebla speco, kiel jam estas 
diversaj landoj pro siaj tapisoj, silkoj, 
vinoj, k. t. p.

Trad. E. A. P r v k e  (Del. Maitland.)

La Terkulturado en Rumanujo

Post tri juroj de malbona rikolto, Ru- 
manujo, la lando nomata ankaŭ la gre

nejo de TEŭropo, guas tiun-ĉi jaron super

fluan bonan rikolton. Oficialaj precizaj ci

feroj ankoraŭ mankas ĉar ne estis eble ke 
oni pretigu ilin gis nun.

La tiel bona stato de la nunjara terkul

turo en Rumanujo certe Suldas multe al la 
tre favora vetero.

Senfrosta vintro, kvankam ankaŭ sen
noma, kaj la gustatempe falintaj pluvoj dum 

la printempo, prosperigis bonege, ne nur 

la aŭtunajn sed ankaŭ la printempajn se

majnojn. Komence de ('printempo, la aŭ- 

tunaj cerealoj tiel alte kreskis ke oni devis 

enkonduki grandajn brutojn sur la kam

poj, por ilin iom pasti kaj tiamaniere mal
helpi la trorapidan alikreskadon.

La tritiko precipe, superas multe la ali- 

jarajn ĉu kiel kvanto, ĉu kiel kvalito. La 

teritorio semita per tritiko estas pli granda 
ol iam ajn. Gi atingis preskaŭ 2 milionojn 

da hektaroj. La produktadon de 1'tiu speco 

oni kalkulas je pli ol 45 milionoj da hekto
litroj. (Ii superas ankaŭ tiun de 1906 kiu 

atingis 40 mil. kaj oni diras ke estas pli 
supera ol iam ajn. Dum 1905» gi apenaŭ 

atingis 20milionojn b. I.

La meza produktado je hektaro, kiu dum 

la pasinta jaro estis li hektolitroj kaj dura 
la plej riĉaj jaroj kiel 1900, apenaŭ atingis 

18 gis 20 hektolitroj, tiun-ĉi jaron alti
gis gis 25 kaj eĉ 28 ie.

La ceteraj cerealoj trovigas sanie en tre 
bona stato, escepte la maizo, kiu kvankam 

je fino de I'junio promesis eksterordina

ran rikolton, tamen pro ioma manko da 

pluvo je ĝia matureco, ioni malpliigis.

La aktiveco dume estis tre granda kaj 

proporcie kun Ia rikoltproduktado oni 

sentis mankon da brakoj. La milita, minis

tro permesis al granda nombro da soldatoj, 

precipe kamparanoj, iri kaj helpi tiun akti

vecon. Krom tio kelkaj miloj da fremdaj 
kamparlaboristoj estis alvenigitaj Runia- 
nujon.

De tiu bona rikolto, kiu estas la unua 

fonto de 1’riĉeco de Rumanujo, post Ia pe
trolo — dependas multe ankaŭ la progre

sado de komercaj kaj industriaj aferoj. La 

eksportado de 1'cerealoj jam komencis kaj 

oni daŭrigas kun aktiveco. Alie, antaŭ kel
kaj monatoj oni kontraktis grandajn kvan

tojn eksterlande.

La aktiveco de 1'eksportado estas tre ri

markinda. En la stacidomoj kuŝas grandaj 

kvantoj da cerealoj atendante esli enŝar- 
gitaj. La nombro de 1'vagonoj destinitaj al 

transportado ĉiutage estaspli ol 20.000 kaj 

atingas eĉ 25.000. Pro tio oni volis prokrasti 

tiun ĉi jaron la militajn manovroj kiujn 

postulis multajn vagonojn. La eksporteblaj

cerealoj estas direktitaj al la danubaj ha
venoj Brajla kaj Galaci kaj al surmarha- 

vcno Konstanca. Nur al Brajla oni direktas 
preskaŭ du trionojn el supremontrita] va

gonoj. La prezoj ankaŭ multe malpliigis, 

ĉar dum la pasinta jaro estis 8-9 Sni. por 
hektolitro (proks. 80 kg.) kaj eĉ plie, nun 

ili varias inter 5.50 kaj 6 Sm. por hekto
litro.

La panon (dua kvalito) kiu jani de 1907 
oni vendis po 12 Sd. la kilogramo, nun oni 

vendas po 8 Sd. kaj do malkarigas multe 

la nutrado de la maliculoj. La vinbero 

ne prezentas bonan kaj riĉan rikolton 

kiel oni esperis. La nuna rikolto apenaŭ 
duonigis.

GEOGRAFIO

El la rusa privinca vivo

La vivo en Samopomosĉ 'gub. Peterburgo) 
estas karakteriza por tuta Rusujo. Dormo, 

maldiligenteco, malgajeco regas en nia 
angulo, aparte nun kiam komencigas aŭ- 

tuno. Vere, malgaja vidajo estas, kiam la 

folioj falas teron kaj ventego ilin dis

pondas ĉien. Nigraj nubegoj kovras la 

ĉielon kaj suno ne brilas, ne varmigas 
kvazaŭ gi eslus kolerigata de malfcilaj 

provincanoj kaj nun karigas, ne dezirante

varmigi malvarmigitajn homojn.

La stratoj estas malplenaj : ĉiu sidas 

hejme kaj trinkas varman teon, elrigar
dante tra la fenestro la malbonan veteron. 

Nur hundoj kuradas, kaj malofte, malofte, 

aperas vilagano, revenanta cl najbara 

kampo. Pluvas preskaŭ ĉiutage... Entute, 

malgaja pejzago. Se okazas bona vetero 
parto de logantoj iras boatveluri sur mal
granda lago.

Nur dimance oni povas vidi publikon ; 
matene en pregejoj kaj vespere en loka 

malgranda teatro, kie ne tute lertaj akto

roj amuzigas oscedulojn. Post prezentajoj 

okazas dancoj, en kiuj la junularo mon
tras la arton de siaj piedoj. Ludas muziko 

kaj alifoje regas tie gajeco kaj viva rido. 

Sed estas tre timige nokte. Nigra, senfina 
maro. Plena silento. Nur vento bruas, 

hundoj senkaŭzeblekas, kaj nokta birdaro 

krias en proksinia arbaro. Samopomoŝĉa- 
noj dormas por levigi morgaŭ por senu

tila, festa ekzisto. Kie estas ci, energio? 
Kie estas ci, progreso?

Sajnas, ke ili ambaŭ dormas en pro
vinca Rusujo...

Oftaj fajregoj, aparte en provincoj de 

Rusujo, igis Ia rusan registaron akcepti 

taŭgajn rimedojn de batalo kontraŭ ĉi tiu 

malfeliĉo. Ĉie estas fondataj fajrestingis- 
taroj konsistantaj el junuloj, pretaj tage 

aŭ nokte iri al fajrego.

En tiaj urbetoj oni povus kredi, ke ĉia 

intelekta vivo estas neebla. Almenaŭ en 
multaj el ili ekzistas Esperantistoj. En Sa- 

mopomoŝĉ estas jani du deko da ili, kiuj 

tre fervore propagandas nian noblan idea

lon. Nia afero kreskas kaj venos baldaŭ 

tempo kiam sur brustoj de ĉiuj niaj logan
toj montrigos la kvinpinta stelo...

V l . A s .

Esperanto en la IX;| Kongreso 

por akcelado de la komerca instruado.

La 15-an de septembro en la generala 

kunsido de nternacia societo por akce

lado de la komerca instruado, bedaurinde 
la demando « Internacia Gazeto kaj Espe
ranto » ne estis pritraktita ĉar la tempo 

mankis kaj la kunsido prokrastis la de

mandon por venonta jaro. ,S-ro redaktoro 

Schrceder devis paroli kiel ĉefdelegito de 

la Ligo de Germanlingvaj Aŭstriaj Espe

rantistoj. Sed malgrandan rekompencon 

ni tamen devis atingi. La 16-an de sep

tembro nii povis publike paroli pri Espe

ranto en la kongresa kunsido. La « G. A. 
E. L. » sendis al kongreso leteron en kiu 

oni rekomendis, akcepti Esperanton kiel 

kongrcslingvon. Mi en malgranda parolado 

klarigis bezonon kaj utilecon de Espe

ranto por la internacia komerco kaj por 

la komerca instruado. Dum mia parolado 

mi sciigis la kongresanojn pri Ia organizo 

kaj laboro de U. E. A. Multaj kontentigaj 
alvokoj montris al mi, ke mi ne senefike 

parolis al kunsido. Per varmaj vorloj nii 

petis la kongresanojn studadi nian lingvon 

kaj en venonta kongreso espereble ni atin
gos nian dezirindan celon. Kelkaj kon

gresanoj dum la voĉdonado estis por en
konduki Esperanton kiel kongresan ling

von. Karaj samideanoj el diversaj landoj, 

laboru fervore en tiu direkto, ke ni enkon

duku en tiun ĉi gravan kaj grandan socie

ton nian karan lingvon. Bedaŭrinde por 
tiu ĉi kongreso ne ĉiuj eksterlandaj gru

poj plenumis kontente devon rilate helpo 

al nia klubo.

Julius G l u c k .  (I). Del. por Aliario.)

K O N G R E S O J  St F E S T O J

La instituto de internacia Juro

Ĉc sia lasta kunveno okazinta en Parizo, 

la Instituto de Internacia Juro decidis havi 

sian proksiman kunsidon en Madrid, duni 
aprilo 1911.

Anoncante la viziton, kiun por la unua 
fojo faros al Hispanujo tiu eminenta Kor
poracio, la registraro atentigas, ke la mem

broj de la Jura I. Instituto estas varbitaj 

per akurateca kaj reciproka elekto inter 
la juristoj kaj publicistoj plej bonfamaj el

la tuta mondo. Gia cdo estas la progresotre Ici liiiernacra ..um, gi |nuKianftsv/h ge
neralajn principojn de scienco, alportas 

sian kunagadon al ilia leĝarigo kaj stara 

akceptado; gi kunhelpas, inter la linioj de 

gia kompetenteco, al la konservado de la 
paco kaj al la respektado de la intergentaj 

militaj legoj ; gi trarigardas la dubojn ek

zistantajn ĉe la interpreto kaj apliko de la 
Juro, kaj unuvorte, kunlaboras per ĉiaj 

rimedoj al Ia triunfo de la justecaj kaj ho

mamaj principoj necesaj ĉe la rilataj inter 
la popoloj. Pro ĉio dirita, la hispana 

estraro estas en la okazo alpreni la antaŭ- 

disponojn konvenajn, por ke la akcepto 

respondu al la genlilecaj tradicioj de la 

hispana nacio kaj al la elprovita intereso, 

kun kiu ĝi kunhelpas al Ia progreso de la 
ideoj pri justeco kaj internacia paco.

P. L in a r e s  (de I. Cordoba).

IDEOJ & FAKTOJ

La registaraj “ Dungejo] ” en Britujo

Esploris la problemon de senlaboreco 
k. t. p., dum 1905-9, komisiono registara

kiu venis al konkludo ke la fundamento de 

la proponadoj devas esti la “ Laborŝan- 
gejoj ”, oficejoj ne nur sub urba gvidado, 

sed sub administrado de la registaro.

La komisiono ne rekomendas tion kiel 
solvon de la problemo sed nur diras ke 

per tio oni ebligos aliajn rimedojn.

La jani fama raporto farita de Ia malpli

granda parto de la komisiono rekomendas 
ke por tiel organizi la nacian laboran in- 

tcrŝangejon ke oni malhelpos aŭ malpli

grandigos la senokupacenon, la devo fiksi- 

gus sur Ministro, responda al la Parla
mento, kiu povus esti nomata “ Ministro 
por Laboro ”.

La administrejo por laboro devas havi 

ses aparte organizitajn sekciojn, nome :

Nacia Laborŝangejo (dungejo); Asekura 

Sekcio; Subtena kaj Instruada Sekcio ; 

Industria regulanta sekcio ; Sekcio por 
migrado (en- kaj el-); Statistika Sekcio.

Plie la raporto rekomendas ke neniu in
fano malpli ol 15-jara devus esli dungata; 

ke neniu pli juna ol 18 laboru pli ol 30 ho

rojn ĉiusemaj ne, kaj tiaj personoj ĉcestu 

30 horojn ĉiusemajnc lernejojn subteno- 
tajn de Lokaj Edukadaj Autoritatoj; ke Ia 

horoj de dejorado rilate fervojojn, tramve- 
tu riloj n kaj omnibusojn, estu, se ne 48 ho

roj, almenaŭ ne pli ol 60, en kiu ajn se
majno, maksimume.

Tiel kaj per aliaj rimedoj oni kredas ke 

cstos efektivigita granda pliigo de la nom
bro de dungitoj egalanta al granda parto 

de la nuntempaj nedungatoj aŭ neregule 

okupataj. Se la registaro iniciatos planon 

por asekuro, tiam oni povus nepre ricevi 

la verajn ciferojn rilate senlaborecon ; gis 

nun oni havis nur nekompletajn sciigojn. 

Tiuj lastaj montras ke la plej granda parto 

de la senlaboruloj estas junuloj senmetiaj, 

nemci instruitaj. Tial oni komprenas ke 
necesaj estas lernejoj k. e., kie oni povas 

instrui metiojn por kiuj oni bezonos labo

rantojn. Ekzemple, ĉiujare oni dungas kna

bojn ĉirkaŭ 14-jarajn por fari servojn en la 

distribuado de komercejoj k. t. p., kaj 

ĉiujare kiam tiaj knaboj farigas 18-jaraj 

(senmetiaj) ili pligrandigas la nombron de 

la senlaboruloj. Tiajn knabojn oni devas 
instrui por ke ili farigu kapablaj gajni viv

rimedon per profitdona metio.

Oni celas helpi al “ melio-unuigoj ”, ini

ciati asekuradon de senlaboraj anoj, mal

pliigi la troajn horojn de laborado, kaj 
juste reguligi la laboron de la junularo ; 

reguligi la dungadon de personoj okupa

taj pri sezonaj laboroj, kaj ankaŭ oni volas 
fondi instruejojn kun subtenado por per

sonoj nemovantaj laboron porla dungejoj.

Antaŭ jaroj estis starigitaj de la organi

zajoj por prizorgi la senlaborulojn inter- 

ŝangejoj por laboro (aŭ dungejoj), sed je la 

komenco de Februaro en la nuna jaro la 
interŝangcjojn prizorgas la regislara admi
nistracio de komerco.

La laboristoj nun multnombre utiligas Ia 
oficejojn, kiel montras la jenaj ciferoj :
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Uilo Feb. 2 1 6 . 8 1 8 2 1 .193 1 2 .0 2 8 112.424
— Mar. 120.119 29.704 20.395 1)0.027
—  A p r . 116.523 31.741 23-858 81.523
— Majo. 100.392 30.788 24.025 75.402
— Juo. 151.556 51.417 41.650 73.604
— Jui. 11 S.'&8 39.740 33.813 72.670
—  A lia j . 124.08537.801 31.257 79.829
Oficejoj dum Februaro = 83
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La unua cifero 210.813 estas la plej granda 

pro tio ke per gi oni komencis. Li ciferoj sek

vantaj montras la novajn registriĝojn au rerc- 
gistrigojn.

Dungejo,en tiu ĉi artikolo, signifas : Ofi

cialaj Registrejoj, kie sin prezentas por re
gistrigo, laboristoj de kiu ajn metio, (kun 

malmultaj esceptoj) sercantaj laboron, ĉu 
viroj, virinoj, knaboj aŭ knabinoj. En la 

sama oficejo la dungantoj sendas sciigojn 

pri bezonataj homoj, do, la oficejo estas 

porla intersango; dungantoj serĉas labo
ristojn, kaj tiuj lastaj serĉas laboron kiam 

ili sin trovas senlaboraj aŭ se ili deziras 
havi novan situation.

Ed. P a r k e r  (Huddersfield).

La kuracado de Ftizo en Anglujo

Rilate al la kuracado de ftizo la scienco 
ne estas malpli progresema ol rilate al Ia 
traktado de aliaj eble pli trankviligaj kaj 

agrablaj progresoj nuntempe antaŭ la 

atento de okcidenta civilizacio. Antaŭ 
malmulte da jaroj D-ro Koeli kaj aliaj .'emi

nentaj medicinistoj fervore studadis kun 
sukceso la katizojn kaj simptomojn de tiu 

et terura malsano kies sajne la blankulo 

estas preskaŭ sklavo. La viktimo ofte 

akompanata de daŭrigata mizerego kaj ge
nerala manko estas tro ordinara vidajo por 

postuli klarigan rimarkon. Kvankam la 

publiko nekonfide ankoraŭ akceptas Ia opi
nion, la profesio certigas nin ke la malsano 

ne estas hereda, sed akirita, kvankam 

malpli forte maskite ol la jili virusaj 
febroj. Infanoj naskitaj de ftizuloj es

cepte se ili vivadas inter la aero disigita 

de kraĉo kiu estas grava trajto de tiu ĉi 

malsano, ne emas pli ol la naskitoj de sanaj 

gepatroj ekkapti Ia infekton. Urbmagis- 
tratoj elspezis grandegajn sumojn pliboni

gante la sanitarajn sistemojn, pliperfekti

gante la liveradon de akvo k. t. p.. Ĉc 

kelke da malgrandaj vilagoj la autorita
tuloj pensante pri la kosto, ankoraŭ mal

same prokrastas la alvenon de modernaj 

metodoj — kompreneble nii nun parolas 

pri Anglujo — oni bedaŭrinde ne povas 

por tiuj ĉi monere kalkuli la koston de 

malsanê Mirinde estas do tula malgranda 

malgrandigo de la mortoj kauze de tiu ĉi 
malsano egalmezuras kun Ia scienca scio 

pene havigita 400.000 personoj en An

glujo nuntempe kaŭze de diversaj tuber- 

k I ozaj malsanoj suferadas; dume 60.000 

Ciujare mortas de ftizo, nombro kiu su

peras la mortojn katizitajn de ĉiaj infek

temaj malsanoj. Miri pro la sajne kul

pilon inercio de la vice elektitaj regis
taroj pri tiu ĉi malsano vere estas par

doneble. ĉiu regiono havas sian hospita

lon speciale konstruitan por la kuracado 

de febroj kaj ĉiu regiona rajtigita kuracisto 

estas devige sciigata de Ciuj infektemaj 
malsanoj, sed ne tiel rilate al la traktado 

de ftizo ktp. ĉiu peno estas forlasita al 

privataj individuoj, sekve la progreso 
estas nur malrapida.

I-a Nacia Societo por la malhelpo de 

ftizo kaj aliaj tuberklozaj malsanoj de
cidis kiel nunan efektivan rimedon edu

ki la publikon koncerne Ia traktado aŭ 

prefere la malhelpo de ftizo. La so

cieto jam arangis kun unu el la plej 

grandaj aliŝistaj kompanioj glui tra Ia 

lando grandegajn afiŝojn. Vagonoj trave

turos la vilagojn. Parolistoj klarigante per 

a fisoj kaj kinematografaj elmontroj pritrak
tos Ia temon, plie folietoj estos mulle dis
donotaj. Por tiel fari, la societo petas la 

britan publikon donaci ĉiujare 50.000 Sm. 
Per unu au alia el tiuj ĉi metodoj estas 

esperate trafi Ia lokojn kie eĉ la sunradioj 

estas rigore forpelataj. Oni kalkulas ke 

ĉiujare 3.0iK).(»00 Sni. en salajroj estas per

dataj pro tiu ĉi malsano. Certe estas ke iu 

ne povas senkortuŝo pensi prila teruroj de 
tiu ĉi problemo. Ni esperu ke post kelke 

da tempo kaj persista peno la malsano tiel 
same kiei Ĵiolero cstos tute elpelita de tiuj 

ĉi insuloj. Sciencistoj tiani estos rekuragi- 
gitaj al plua penado.

I K. IksnLTiNi: (Pontefici)
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La morto de rabatoto en Svisujo

De la 7» de oktobro la vendado de la 

absinto estas forigita en tuta Svisujo. Jani 

«te longe, antaŭvidemaj regnanoj, kura-1 

cistoj, asocioj klopodis gardi la publikon 

kontraŭ la danceroj de 1’absinto, kiam te

rura krimo kauzita de Ia tiel nomata 

« verda feino » treege emociis kantonon 
Vaud kaj la ĉirkaŭajn regionojn. La popolo 

laŭ la iniciatrajto, proponis la laŭ legan 

malpermeson de 1’absinto. Post vigla bata

lado, tiu propono estis akceptita de la po

polo en kantono Vaud kaj poste cn kantono 

Ĝenevo, sed en ĉi tiu la lego ne estis apli
kita kaj oni trinkis absinton... kiel antaŭe.

Sed tiuj kantonaj legoj estis nur pasoj. 

Efektive, la federala konstitucio ne per
mesis al ili legofari pri fabrikado, impor

tado kaj pogranda vendado de absinto. 

Popola iniciato, celanta la malpermeson 

de la fabrikado kiel de la vendado de 
absinto cn tuta Svisujo, estis organizita 

kaj ricevis 167.814 subskribojn. La Parle

mento federala, malgraŭ la malfavora 

opinio de la federala Konsilantaro (efekti
viga aŭlorilato), voĉdonis la legon kaj post 

energia batalado, la S»" de julio 11X18 la 

svisa popolo akceptis la legon per 211.078 

voĉoj kontraŭ 138.669. Aplika lego, kon
forma al la deziroj de la kontraŭ-absin- 

tuloj estis farita kaj estos de nun aplikata. 

La fabrikado, importo, taansporto, vendo 
de 1’absinto aŭ ĉia trinkajo, kiu, kia ajn 

estus la nomo, estus imito de 1’absinto, 

estas malpermesataj. Tiu legoatingas ĉiujn 

kantonoj — escepte Vaud kie gi jam ekzis
tis — sed pli speciale la franclingvajn kan

tonojn, kie la absintkonsumado estis grava.
N. B.

Homara Dataro

AERVETURADO

La unua svisa aerŝipstacio en Lucerno

Antaŭ nelonge okazis la malfermo de la 
unua svisa aeisiphiaiio. vuuu »m
antaŭe estis ne tre favora, plibeligis 

dum la posttagmezo tiel, ke la unuaj Hugoj 

povis okazis. En saga modereco gi estis 

nur mallongaj Hugoj super lago kaj urbo. 

Sole kiam la tehnika personaro estos aki

rinta la necesan sperton sur la ventriĉa 

regiono de l’kvarkanton-lago oni okazigos 
pli longajn ekskursojn, kiuj laŭ la programo, 

konsistos en unua vico cl ĉirkaŭveturado 

de « Bigi » kaj « Pilatus ».
ĉiuj partoprenintoj de la gisnunaj Hugoj 

rakontas kun entuziasmo pri la mirindega 

rigardo super la urbo, la lago kaj la mon

tegaro. La pilotoj de 1'aerŝipo komprenas 

sian laboron bonege kaj veturas tiel cel

konscie, ke ankaŭ ĉe la plej timema pasa- 

gero la komenca sento de necerteco kaj 

malagrableco des pli rapide malaperas ju 

pli li ravigas pri la mirindaj troviganta 
je liaj piedoj; facila kaj preskaŭ ne sentebla 

okazas la supreniro, sen frapo la alterigo. 

La motoro kiu venas el la fabriko Bavard- 

Clement funkcias laŭdinde kaj la direktiloj 

obeas al la plej delikata movado.
La aerŝipo nomata « Urbo Lucern » 

staras en balo aparte por tiu celo 

konstruita kaj apartenas al la klaso de 

I’ « balonetaerŝipoj ». La formo forte si

milas al tipo « Bayard-Clcment». La lon

geco estas 60 m, la plej granda diametro 
12,5 m. La balonkorpo Venas 4.500 m-3 de 
akvoŝtofo, kiun fabrikas apud Ia balonego 

la kompanio de aerveturado mem. La ŝi- 

peto por la pasageroj estas longa 30 ni. 

kaj povas logici 5-6 personojn, tial la aer

ŝipo, kies servado postulas4 personojn en
treprenas siajn flugojn generale kun IO per

sonoj.
La balonisto havas longecon da 96 m. 

kaj largecon da 46 in., gia alteco estas

28 m. Ĝi estas destinata por du aerŝipoj 

kaj konstruita en maniero permesanta pli

grandigon.
De la malfermo pasis kelke da semajnoj 

dum kiuj farigis granda nombro de plej 

sukcesaj Hugoj. Lumu je tiu grava entre

preno, kiu havas pli ol nur sportan signi

fon, ĉiam bona stelo.
F. S c h m u t z  (Basel)

FELIETONO DE « ESPERANTO »
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La Suferoj fle i in a  WeriHBr
de \V. v. GOETHE

Unua Libro

La 4-an de majo.

Kiel rai estas goja, ke rni forestas I Plej 

kara amiko, kio estas la koro de la homo I 

Forlasi vin, kiun rai amas tiel multe, de 
kiu mi estis neforigebla, kaĵesti goja I Mi 

scias, ke vi pardonas min. Cu miaj aliaj 

rilatoj ne estis destinitaj de la sorto, por 
timigi koron kiel m ian? Malfelica Leonon) I 

Kaj tamen mi estis senkulpa I Ĉu estis mia 

kulpo, ke la pikantaj Carinoj de sia fra

tino donis al mi agrablan amuzon, ke nas
kigis pasio en la malfelica koro? Kaj ta

men — ĉu nii estas tute senkulpa? — ĉu  

mi ne nutris Sian sentadon? ĉ u  mi mem 

ne amuzigis pri la tute veraj esprimoj de la 

naturo, kiuj tiel ofte igis nin ridantaj, 

kvankam ili nemci estis ridindaj ? Ĉu mi 
ne?—Ho kio estas la horno,ke li povas plen

di pri si ? — Mi volas, kara amiko, nii pro

mesas gin al vi, nii volas plibonigi, ne vo
las plu ripeti la malmultan malbonagon, 
kiun la sorto prezentas al ni, kiel nii ĉiam 

faris ; mi volas gui la nunon kaj la estinto 

estu estinta por mi. Certe, vi estas prava, 
karulo, ke estus malpli multaj doloroj inter 

la homaro, se oni — Dio scias, kial gi 

estas farita tia — ne okupus sin per tiom 
da imagemeco por revoki la memoron pri 

la pasinta malbeno, anstataŭ ol toleri indi

ferentan nunon.
Bonvolu diri al mia patrino, ke mi zor

gos bonege pri sia afero kaj informos sin 

kiel eble plej baldaŭ. Mi parolis kun mia 
onklino kaj tute ne trovis la malbonan vi

rinon, kia oni rigardas Sin ĉe ni. Si estas 

vigla, malkvieta virino kun bonega koro. 

Mi klarigis al Si la plendojn de mia pa

trino pri la retenata heredaje; Si diris al

Oktobro lfi.—1760. Naskigo de Saint-SimoH,

17. — 1502. Mortas Antorio Borbon, Navara 

reĝo.
1797. Paco kaj interkonsento de Kampoformio 

inter Napoleono kaj Aŭstrio.
1849. Mortas cn Parizo Ilopin, glora kompo

nisto.
IS. — 1748. Dua paco de Aachcn, per kiu 

finigis la hereda milito.
19. — 1815- Mortas anatomiisto Mascaŝni.

20. — 1710. Naskigas G. Achevvall, elpen

sinto de la statistiko.
1808. Mortas bergama verkisto Petro Malici.
1827. Angla admiralo SirEd\vard Codrington 

venkas Ia turkan «iparon ĉe Navarrino.

21. — 1072. Naskigas Ludoviko Antono Mu- 

ralovi, historiiato kaj arheologo.
1805. Si pa ra batalo ĉe Trafalgar inter Angloj 

kaj Francoj.
22. — 1707. Detruo de la hispana si pa ro en 

la golfeto el Vigo.
1847. Parizo proklamas la respublikon.
1872- Mortas rusa literaturisto Vladimiro 

Ivanovî,
23. — Mortas apud Pavio filozofo Boezio.

24. 1467. Mortas Torricelli elpensinto de

la barometro.
25. — 1827. Naskigas an Parizo Kemisto Pe

tro Eugenio Ma redono Berthelot,

1854. Batalo de Balaklavo en Krimeo, ven

kita de la kunligiloj kontraŭ la Rusoj.

26. — 1261. Koradeno lasta rego dela Svevoj 

estas senkapigita en Napolo.
1520. Karlo V hispana rego estas kronita ro

mana imperiestro en Aix-la-Chapelle,

27. — 1553. Bruligo de Mi iielo Servet.

1870. Aresto de Marsalo Bazaine en Metz.
18. — 1495. Naskigas en Cireneo poeto Luteo 

Alamana.
1783. Naskigas en (Paracas Simon Bolivar li

beriginto de Kuda Ameriko.
--- i  / O J. iUUJ U *.

30. — 1786. Dekreto kiu ĉesigas la torturon

en Toskano.
1823. Mortas Edmundo Cartwright el Mar

uhan! kiu elpensis en 1786sagacan teksinasinon 

kaj en 1790 medinon por kombi la lanon.

31. Mortas anatomiisto A. Scarpa.

A. T e l l in i .

Lia p a k to j
19 Septembro. Chavez provas transveturi 

Alpojn per areoplano, sed la vento lin devigan 

reveni Brigon.

Uottenm.vnn (Aŭtrio). — Grava fervoja akci

dento.

V ie n o . — Vilhelmo II vizitas imperiestron 

Franciskon Jozefon.

21. Folkstone. — Aviadisto Barneth falas el 

el 300 metroj de alto kaj rompas al si la Kranion.

K celn . — Oni inaŭguras sur la bordo de la 
Rejno apud Kreino, la unuan monumenton al 

imperiestro VVillhelmo II.

23. R omo . — Papo adresas protestleteron al 

vikaria kardinalo pro la vortoj de urbestro de 

Romo en la rememoriga soleno pro la datreveno 

de 20 septembro de 1870

D o m o d o s s o la .  —  Chavez transveturas Alpojn 

per aeroplano, sed elterigante en Domodossola 

rompas al si la krurojn.

A ii b o is  (Francujo). — Mortiis la* vidvino de 
Pasteur.

2;i. Romo. — Inaŭguro de nova teatro « Apol

lo ».

25. Jesi (Markoj). —Inaŭguro de monumento 

al muzikisto Johano Baptisto Pergolesi.

M il a n o . — La Komitato por Taviado decidas 

doni la premion da 20.000 S-m. al aviadisto

Chavez.

N a im u . — Inaŭguro de monumento al Jor

dano Bruno.

27. D o m o d o sso la .— Mortas aviadisto Chavez.

28. Berlino. Gravaj konfliktoj inter labo

ristoj kaj policanoj.

29. R omo . — La militista direktebla aerŝipo 
komencas la vojagon de Romo al Venecio.

T o r in o . — Alveturo de ministro Grafo Aehren- 
thal por konferenco kun ministro San Giuliano.

D o m o d o sso la . — Solena enterigiro de avia

disto Chavez.

1 . Oktobro. M ila n o . —  Kolizio de Ia 

aeroplanoj de la aviadistoj Dickson kaj Tho
mas, en la aviadejo ; Ia du aviadistoj restas grave 

vunditaj.

H o la n d a  aviadisto Wynmalen atingas alton 
da 2.875 metroj.

2. V e n e c io . —  Alveturo de la militista aerŝipo 
a) la aerŝipejo de Campalto.

M il a n o . — Fermo de la aviada semajno.

A. T e l l in i .

Kunveno de la Svisa Esperanta Societo

La jara kunveno de tiu societo okazis \n 
Aarau la 2-3 Oktobro. Cento da personoj 

el diversaj urboj eeestis. Vespere, okazis 

propaganda parolado cle S-ro Schmid ; 

Sekr. (Je S. E. S. kaj Distr. Del. de U. E. A., 

Uaj de S-ro Ulilmann, pri ̂ speranto, sekvp 
jle kiu urbanoj sin enskribis por kiirsp 

sekvis plenviva Jjalo kaj festo.
La morgaŭan matenon, okazis la kunve

noj de la diversaj komitatatoj, kiujn sekvis 

gfandn festeno. Paroladis S-roj cje Satis- 

sure, \Venger, Ilodler, representanto (le la 

komerca societo, k-a. En la oficiala kun
veno, poste okazinta, oni interalie ree

lekti» la komitaton (S-ro de Saussure, pre
zidanto) kaj dppidjs inviti la Esperantistan 

kongreson cjp 1915 en germanlingva urbo 

(Bern, Zurich aii Luzepn). Ni aldpnu, kp
* • I I  —A.! —  ~ . .  MO 1« U ; i in < f» / tA A  A n  K  t ' i  c u i  r\
oni dura ĉiuj kunvenoj parolis ekskluzive 

on Esperanto.

N" de Germana Esperanlisto. Por antau
enigi la propagandon de Esperanto en Ger
manujo, oni starigos kapitalfondaĵon da 

■>0.000 gni., dividotan el 10.000 partoj da 

5 gili. Povas mendi unu aŭ pluraj partojn

privatuloj aŭ grupoj. La sumoj procesota] 

devos etis pagataj nur kiam la duono da 

25.000 §m. estos firme promesita.
Tiu entrepreno estas oficiale organizata 

de G. E. A.

t *

La Sepa Kongreso.
Monumento al Esperante

La sepa Kongreso okazos en Antverpeno 

de la 20» gis la 27« de Aŭgusto. La kongres

isto kostas 5. Sni. Oni povas aligi tuj de 
nun (S-ro Van der Biest, sekr.-kasisto, Min- 

derbroedersrui 70, Ant\verpen). La Sepo 

por la Sepa, kun la helpo de la u Anverso 
Reela me » jus eldonis belan allogan ilus

tritan gvidlibron pri la kongresurbo.

Okaze de la Kongreso, la Sepo dezirus
•tangi cn Antverpeno monumenton dedi- 

ĉatan al Esperanto. Por ebligi la realigon 

de tiu projekto oni malfermas monkolekton. 
Tial ki? la organizantaro volas certigi kiel 

eble plej baldaŭ pri la oferita «mimo, oni 

petas sendi la listojn kaj ricevitajn sur 
mojn unuafoje autaŭ la la de Decembro, 
(45 Kleine Beerstr. Antwerpen).
Ni demandas nin sincere, ĉu la tempo 

jam venis por utonumentigi Esperanton. 

N I  dubas, ke per la ricevataj monsumoj, 

oni povo# starigi ion vere belan kaj aten

tindan. Kaj se ne, kial fari ion mezan kaj 

duban ? Antaŭ ol fari monumentojn, eslas 
pli urge, ke I» Esperantistoj subtenu siajn 
gazetojn, siajn societojn» siajn »ŭ to rojn- 

La marmorigo poste venos (I),

*
* *

50.000 §m. por la disvastigo
de Esperanto !

Tia estas la titolo de artikolo en la lasta

(i) Ni esperu, k<ŝ U simboligo de Esperanto 

cstos pli facila ol tiu deia telegrafio. Por starigi 
cn Berno internacian monumenton tti telegrafio 

(same kiel oni jani starigis al Pofela I nio) esti* 
malfermita konkurso. Kelkdekoj ,la diverslandaj 

konataj skulptistoj partoprenis, ka jugantaro ne 

trovis ion, kiu meritas ian premion ! Ooi devos 

rekomenci. Trarigardante la kolekton de la de

versaj ilustritaj podkastoj simboligantaj tape* 

Tanton, ni tre timas por nia monumento.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO
(U . E . A .)

OFICIALA INFORMILO

ADMINISTRA FAKO

Revizio de la Statuto kaj Fiksado 
de la Kotizaĵoj.

La vocdonado pri la Revizio de la Sta

tuto kaj la fiksado de la Kotizaĵoj donis la 

jenajn rezultatojn (por Eŭropo) : 

Voĉdoniloj ricevitaj : 62. Voĉoj esprimi

taj : 77. jes »
Revizio de la Statuto...................75 2

Kotizajo de Ia inembroj . . . .  67 IO 

Kotizajo de la Hsperantiaj Entre

prenoj ......................................74 3
Kotizajo de la Aprobantoj . . .  75 I 
Konsekvence, la nova Statuto kaj la ta

belo de la kotizajoj estas akceptitaj.

Gravaj Avizoj.

Ĉiuj personoj de nun aliĝontaj t\\ 
U. E. A. estos membroj por la lino de 1910 

kaj por 1911, pagante kotizajpn da 50 Sd.

Ĉiuj Esperantianoj estas petataj de 

nun repagi sian kotizajon al la Delegito 
de sia loko.

Ni rememorigas, ke oni povas de nun 
farigi dumviva membro, pagante kotizajon 
eja 30 Sm, Tin kotizado estas pagebla ĉu 

pu unu fojo, ĉu ĉn tri fojoj (|/3 jare). Ni 

esperas, kp tipi pble plej multaj el niaj

Veante kiel dumvivaj membroj.

La Oficiala Jarlibro aperos nur dum 
novembri. Ni ne plu havas ekzempleron 

de la antaua eldono.

L» novaj propagandaj broŝuroj (Fran» 
Ce, Angle, Germane) estas en presado, lli 

ankaŭ aperos duni novembro,

,’f La Kongresa Dokumentaro, jus ape
rinta, eslas aĉetebla po 50 Sd., afranke. 

Hekomenduta speciale al ĉiuj Del,, Sub

del., Konsuloj de U. E A.

.'t La Del, estas petataj tuj sendi la lasi

tajn membrolistoj n por IDIO, en la okazo 

se ili ankoraŭ bavas,

Distriktaj Delegitoj,

Laŭ la decido de la Komitato la jenaj 
personoj estis elektitaj kiel provizoraj 

Distriktaj Delegitoj :

Orienta Anglujo : P. Blaise, Komitatano,
Vicdel. Londono- 
Suda Angluja : A.-IL Mare, pei. Peris

mo uth.
Norda Anglujo : Ch. Basandall, Del. 

Lancaster.
Sud-Okcidenta Germanujo : II. PfafT, Del. 

Wor«js.
Bavarujo : F. Fleck, psp.-Of. Mŭnchen. 
Austrio : J. Gluck, \Vjen 
Qalfaia • S- Mudnicki, Del. Krakov. 
Adriatika '■ V,- pojipsta, Del. Tpi este. 
Centra Francujo ; A: Autin, pei. Lp 

Mann.
Burgonjo : Tli. Rousseau, Komitatano, 

Del. Dijon.
Parizo : G. Chavet, Esp.-Of. Parizo.
Suda Francilio : A. Carles, Komitatano, 

Pei. Beziers.

Sud-Orientn Francujo : E. Gabert, Del. 
Saint-Etienne.

Sud-Okcidenta Francujo: Cli. Brunet, Del. 
hordea Uv\.

Nord-Okriiiitnfa Italujo : D-ro A. Strom
boli, Del. Genoma.

Centra Hispanujo : A. i,oy.anp, pei. Ma
drid,

Suda Hispanujo : P. Linares, Del Cor
doba,

ml siajn kaŭzojn, motivojn kaj kondiĉoj n j 

je kiuj Si inklinigus redoni cion kaj eĉ pli 

multe ol ni postulas — mallonge, nun mi 

ne volas skribi pri tio-ĉi; diru al mia pa

trino, ke ĉio estos bona. Kaj mi, karulo, 

denove trovis cn tiu-ĉi malgranda afero, 

ke malkomprenoj kaj senzorgeco kauzas 
cn la mondo eble pli multe da eraroj ol 

ruzo kaj malico. Almenaŭ la du lastaj certe 

estas pli maloftaj.
('.etere mi fartas tre bone tie-ĉi. La so

leco estas por mia koro bonega balzamo 

en tiu-ĉi paradiza regiono, kaj tiu-ĉi se

zono de la juneco varmigas ofte mian tre

mantan koron. Ciu arbo, ĉiu plektobarilo 

estas bukedo de Horoj, kaj oni dezirus fariĝi 

majskarabo por flugi en tiu-ĉi maro de bon

odoraj kaj por trovi en ĝi ĉiun nutrajon.

La urbo mem estas malagrabla, sed ĉir- 

kaŭe nenomebla beleco de la naturo. T.i 

tio inspiris la mortintan grafon de M..., 

planti gardenon sur unu el la montetoj, 

kiuj renkontas unu la alian kun be
lega diverseco kaj formas ĉarma j n valojn. 

La gardeno estas simpla ; enirante oni jani 

sentas, ke ne scienca ârdenisto desegnis 

la planon, sed sentoplena koro, kiu volis 

tie ĉi gui sin mem. Jam multajn larmojn 

mi versis al la mortinto en la ruina do

meto, kiu estis lia fervora restejo kaj an
kaŭ mia. Baldaŭ mi estos sinjoro de la 

gardeno; la kardenisto favoras min, jam 

de la malmultaj tagoj, kaj li ne pentos 

pro tio.

La 10-an de majo.

Mirinda sereneco kaptis mian tutan ani

mon, same la dolman printempan matenon, 

kiun mi guas tutkore. Mi estas sola kaj 

gojas pri la vivo en tiu-ĉi regiono, kiu 
estas kreita por tiaj animoj, kia la mia. Mi 

estas tiel felica, tiel plene cntrempita en 

la senton de trankvila vivo, ke mia arto 

suferas pro tio. Nun mi ne povus desegni, 

eĉ unu streketon, kaj neniam mi estis pli 

granda pentristo ol en tiu-ĉi momento.

Kiam la kara valo vaporas ĉirkaŭ mi, kaj 
la alta suno kuŝas ĉe la suprajo de la ne

penetrebla mallumo de mia arbaro, kaj 

nur kelkaj radioj trairas en la internan 

sanktejon, kiam mi ktlŝas en la alta herbo 

apud la falanta rivereto, feaj pli proksime 

de la tero mi admiras milon da diversaj 
herbetoj ; kiam mi sentas pli proksia ĉp

mia koro la svarmadon de malgranda 

mondo inter la trunketoj, la neesploreblan 

multon (la vermetoj kaj insektoj, kaj sen

tas la proksimecon de 1’ĉionpovulo, kiu 
nin kreis laŭ sia bildo, la spiradon de 

1’ĉion amanta Dio, kiu konservas nin kaj 

nanigas en eterna guego — mia amiko, — 

kiam poste krepuskas ĉirkaŭ miaj okuloj, 

kaj la montio ĉirkaŭ mi kaj la ĉielo tuta 

ripozas en mia animo kiel la bildo de 

amatino, tiam mi sopiras kaj pensas : ho, 

vi povu esprimi, vi povu inspiri al la pa

pero, kio tiel plene, tiel varme vivas en 
vi, por ke ĝi farigu la spegulo de via ani

mo, kiel viva animo estas la spegulo de 

rsenfina Dio! — Kara amiko I — Sed mi 

pereas pro tio, mi sulkigas per la belegaj 

vizioj.

Î i 12-an de majo.

Mi ne scias, ĉu trompantaj fantomoj ĉir- 

kaŭvagas cn tiu-ĉi regiono aŭ ĉu la malfe

lica ciela fantazio sidas cn mia koro, kiu 

ĉion ĉirkaŭ mi faras tiel paradiza. Jen 
antaŭ la vilaĝeto estas puto, kie mirinde 

mi reteniĝas kiel Meluzino kun siaj frati
noj. _ Mi malsupreniras malgrandan 

monteton kaj trovigas antaŭ arkajo, kie 

dudek Stupojn profunde la plej klara akvo 

ŝpruĉas el marmora «tonego. La mureto, 

kiu supre enkadrigas ĝin, la altaj arboj, 

kiuj ronde kovras la lokon, la malvarmeto 
de la loko; ĉio havas ion allogantan, ion 

terurigantan. Pasas neniu tago, ke mi ne 

sidas horon tie. Venas la knabinoj cl Ia 

urbo kaj ĉerpas akvon, la plej simpla 

afero kaj la plej necesa, kiun iani faris eĉ 

reĝidinoj. Kiam mi sidas tie, la patriarka

ideo vivas viglege ĉirkaŭ mi, kiel ili ĉiuj, 
la prapatroj faras konatecon kaj svatas 

sin, kaj tiel ĉirkaŭ la putoj kaj fontoj flu

gas bonfaremaj fantomoj. Ho, kiu neniam 

refreSiĝis apud la malvarmeta puto post 

malfacila migrado somertaga, tion ne 

povas kunsenti.

La 13-an de majo.

Vi demandas, ĉ,u vi devas sendi miajn 

librojn? — Karulo, nii petas vin, je Dio, 

lasu ilin for de mi ! Mi ne volas plu gvi: 

digi, vigligi, ekscitiĝi, tiu ĉi koro ja suiiĉe 
bruas el si pieni; mi bezonas dormigan 

kanton kaj trovas gin riĉege en mia Ho

mero, Kiel ofte ini lulas mian ribelan 

sangon en trankvilecon, ĉijr tiel malsama, 

tiel viglega vi vidis nenion kiel tiu ĉikoro. 

Karulo, ĉu mi bezonas diri tion al vi, kiu 

tiel ofte ĉagreniĝis, vidante min iri de ĉa- 

greno al diboĉo kaj de dolĉa melankolio 
al pereiga pasio. Ankaŭ mi traktas mian 

koreton kiel malsanan infanon; ĉiu de

ziro estas permesata al ĝi- Diru tion al 

neniu ; estas homoj, kiuj kolerus al mi.

La 15-an de majo.

La malaltaj personoj de la vilago jam 

konas kaj amas min, precipe la infanoj. 

Unu malĝojigan observon nii faris. Kiam 

komence nii aliris ilin, afable demandante 
pri ĉitio kaj tio, kelkaj kredis, ke nii volus 

moki ilin kaj respondis eĉ malgentile. Pri 
tio rai ne ĉagreniĝis, mi nur sentas, kion 

mi jara ofte rimarkis : homoj de iom da 
rango ĉiam detenos sin cn malvarma mal

proksimeco de Ia popolaĉo, kvazaŭ ili 

kredus perdi ion per alproksimigo; kaj 
plue ekzistas ('ligantoj kaj malnoblaj Ser- 

culoj, kiuj Sajnas klinigi, por montri des 
pli multe sian arogantecon al la malfelica 

popolo.
Mi bone scias, ke mi ne estas samran

ga, nek povasesti; sed mi opinias, ke tiu, 
kiu sentas la bezonon forteniĝi de tiel di* 

1 rita popolaĉo, por gardi la respekton,

Portugalino : B. Martin d Almeida, Del. 
Lisboa.

Belgujo : F. Mathieu*, Del. Bruxelles.

Rumanujo : N. Emanoil, Del. Bukarest.
Bulgarujo : G. Atanasov, Del. Sofia.
Mankas ankoraŭ kelkaj distriktoj, kiuj 

baldaŭ havos sian Distr. Del.

Citoj.

Konforme al § 19 de Ia Statuto, la jenaj 

Del. estas citataj pro ncrespondo al du 

sinsekvaj avertiloj pro nepago de sia de
bito ĉe la centra kaso de U. E. A. :

39. S-ro L. V. Abbot, 2» cilo, Del. en Ta- 
bor. — 40. S-ro ,1. Barela)' «le Toly, Del. 

en \Yjnnjtza,— ti, S-ro S. Baudin-Aguero, 

Del, en La Guardia, — 41. S-ro Cikhart, 

Del. en Taboj-. — 46. S-ro Duckers, Del. 

en Cprlisle. — 47. S-ro Duguid, Del. cn 
Aberdcen.— 49. S-ro Fahrni-Dicbold, Del. 

en Zolingen. — 50 S-ro J. Domingue Fer

nandez, Del. en Chiclana. — 51. S-ro O. 

Filistron!, Del. en Carlshamm. — 52 S-ro 

Gaillot, S.-Del. en Saint-Maur-les-Fosses.
— 53, S-ro F. Garcia v Ruiz, Del. en Me

dina del Campo. — 54. S-ro F. Geisselrei- 
ter, Del. en Lomnjce-sur-Popclka. — 55. 

S-ro P. Gerlings, Del. en Abuelo. — 56. S-ro

Adam, Del. en Verdun. — 61. F-ino A. 

Andernach, Del. en Soest. — 62. S-ro J. de 

Baedemaker, Del, en Saint-Mariaburg. — 

63. S-ro Albert Barthe!, Del, en Kopitz 

a./Elbc, — 6J. S-ro F.-A. Bernof, Del. cn 

Rostok. — 65- S-ro Jozefo Biro, Del. en 
Dŭs. — 67. S-ro Emilio Bourrin, Del. en 

Pornic. — 69. S-ro B, Braun, Del. en 
Kristiansand. — 70. S-ro Antonio Briceno. 

Del, en Caracas. — 71. S-ro M. Budjevac, 

Del. en Belgrad. — 72, S-ro Laurent Cau- 

vet, Del. en AU-en-Provence. — 73. S-ro 

W, Clay, Del. en Stebden Bridge.

Novaj Delegitoj.

fas Ja JO Oktobro estis elektitaj Del, en 

la jenaj lokoj :

Baijreuth (Gcrmanuj-Bavarujo). — S-ro 

D-ro Albert Kur/., von der Tannstr, 4.

Bicnnc. (Svisujo). — S-ro Frederik Beck, 

hotel Croix-Bleue.

Blaricum (Nederlando). — S-ino Maria 

pprwey Bpps, « Aplikejo

Caibarien (Cuba, Ameriko). — S-ro Yoa- 
guin M. de Villa, Apartado, 9J.

Capodistria (Aŭstrio, Adriatiko). — S-ro 
Armando Camuflo, Subdelegito.

Charleroi (ReJgujo).— Srro Lambert I)el- 

vaux, 23, boulevard Joseph-Il.

Delifzsch (Germanujo, S;jksujo); — S-ro
H. Schmipdberg, instruisto-

\%rlangen (Bavarujo). — S-ro Karl Loy.

Eves/iam (Anglujo, Povpntry). — S-ro 

A--Ii, Lees, 24, Elin Bond.

Fusan (Azio, Koreo). — .S-ro Masani Oba, 

oficisto, cluston House.

Hennebont (Francujo, Morbihan). — S-ro 
Jose Mariette, kalkulisto.

Kairo (F.gipto). — S-ro D-ro Henriko Si- 

jjek, Ilotel Continental.

Kuracon (Rusujo, Orci). — S-ro V. Biel- 
ski.

Kassa (Hungarujo). —S-ro Stefan Schulz, 

Foe n 64.

La Grande (Uspno, Oregoî). — A. Milton,
Stoddard.

Lumi (Svedujo), - S-ro Kurt Backman/ 
Bvtaregatan, 22.

Menton (Francujo, Alpes-Maritimes), — 
S-ro D-ro Sidlis.

Menrsault (Francujo, C6tc-d’Or). — S-ro 
A. Cordier, kalkulisto.— Vicdel.: S-ro D-ro 
Charles.

Monie reali (Francujo, Seine-et-Marne). 
S-ro G. Simon, 28, rue des Chapelliers.

Montretis (Svisujo). — S-ro Reginald 
Ha\vkins, Marlburia.

Pasadena (Usono, Kalifornio). — J.-A. 
Mae Kinon, 850, N. El Molino Avenue.

Perigitaix (Francujo, Haute-Vienne). — 
S-ro Andre Jubert, 34, cours Fendon.

Port-Louis (Afriko, Maŭritius). — A.-P. 

Lcbrasse, efo Abbe Deroulede kaj Pe- 
rimbe St.

Rakavnick (Aŭstrio-Bohemujo). — S-ro
Hinek Ĉerny, staveb. asistent.

Raltrick (Svedujo). — S-ro E Kkcnberg, 
Staciestro, Subdelegito.

Stevenisse (Nederlando). — S-ro C. Chr. 
Droogendijk.

Sgdneij (Aŭstralio). — S-ro Beattie, efo 
Messrs Burrovghs NVellcomeand Companv, 

Subdel. — S-ro (Eilliam Failess, c/o Y. ni. 
c. o. Subdel. — F-ino M.-E. Andrew, Man
ie)-, Subdel.

Thorn (Germanujo). — S-ro Robert 
Gaŭtzmacher, Gulmerstr. 20.

Sangoj.

Amsterdam. — La adreso de la Vicdel. 

estas nun : S-ro VV.-F.-A. Mudde, 2« Bloemd- 
\varstraat, 9. — Bilbao. — La Del. estas 
nun S-ro Ricardo Saŭren, Heros 6-4"-d.

Brisbano (Aŭstralio). — La Del. estas 

nun S-ro P. Proctor, Esp. consulate, 831 
Queen St.

Bombag hindujo). — La adreso de la 
Del. estas nun S.-R. Karnick, Church Gate 

Patel Str., Co\vasji. — Borgo (Finlando). 
La Del. estas nun S-ro August Soldan» i ikigai umkk m-ii. — ,,,u 'iny\.;7rn‘..“V;
La n ca sli i re). — La Del. estas nun G. 

G. VVoods, 148, Brierclifle Road.

Evrcu.v (Normandio). — La Del. estas 
nun S-ro Hamel, 23, rue de Palmetto. — 

Ilfeld i/H. (Germanujo, Hara). — La Del. 
estas nun S-ro Hans von Pelser-Berens- 

berg. — Laval (Francujo, Mavenne). La 

Vicdel. estas nun S-ro Georges Lclegre- 

tain, rue Joinville. — Uige (Belgujo). La 
Del. estas nun S-ro S. Vatricjuant, IO, rue 

Schmerling. — Luhaĉovice (Aŭstrio, Mora
vio). La Vicdel. nun estas S-ro Cvril Ho- 

lubv, banlokestro. -r- Mainta (Filipinaj In
suloj). La adreso de la Vicdel. estas S-ro 
W.-H. ('.ase, Box, 326. — Paisleg (Skot
lando)!̂  Del. estas nun S-ro David Seinple, 

92, Causeyside Street. — Paris. La Vicdel. 
S-ro Marcel Gĉnormont, logas nun, 55, rue 

des Saint-Pĉres.—Per//i (Skotlando). La Del. 

estas nun S-ro Arthur Ferguson, Lebanon 

Villa, Dunkcld Road. — Plock (Polujo). La 
Del. estas nun S-ro Elianowski, str. Fran- 

ciskanska 27. — Porto (Portugalino). La 
Del. estas nun S-ro Joacquira Moreira dq 
Silva, rua da Triumphe, 222. — Santaj 
Clara (Ameriko, Kubo). Lo Vicdel. nun
estas STro J. Red ro Dominguez, Apartado 

87. — \Vimbledon (Anglujo). La Del, S-rq 
W. Hide, logas iran, 2, Birkbeck Road-

T"?T-— — —

L a  a d m in is t r e jo  {ie E S P E ;  

R A N T O  b e z o n a s  s e r io z a jn

r e k l a m m a k l e r i s t o j n ,  p r e fe r e
v o ja ĝ is t o jn .  B o n a j  k o n d ic o j .  

S in  t u r n i ,  E S P E R A N T O ,  IO, 

r u e  d e  la  B o u r s e .  G E N E V E  

(Svis.).

ĉ ia m  memopu ke, k iam  v i petas 

servon de Delegito de U. H. R . v i devas 

skrib i sui» lnternacia respond-poŝtkarto 

au  sendi m arkon  a ji kuponon por la  p$s« 

pondo.

i

estas tiel malhiŭdinda kiel malbravulo, 

kiu sin kasas de ia malamiko, tigi ke li 

timas venkigi.
Antaŭ nelonge, venonte al la puto, rai 

renkontis junan servistinon, kiu estis me

tinta sian krucon sur la plej malsupran 
Stupon kaj ĉirkaŭrigardis, ĉu kamaradino 

venos por helpi. Mi iris malsupren kaj ri

gardis sin. « Cuiiii povas helpi vin, frapl

inio? » nii demandis; si ruĝiĝis. « Ho ne, 

sinjoro », si diris — « sen cirkonstancoj ». 
ŝi surmetis la portkusenon kaj mi helpis. 

Dankante si supreniris.

La 17-an de majo.

Mi konigis kun multaj, kunulon mi np 

ankoraŭ trovis. Mi ne scias, (sian altirin- 

don fni havas por la homoj; tre multaj 

volonte vidas kaj akompanas min, kaj 

ĉiam mi ĉagreniĝas, vidante, ke nia ko

muna vojo estas mallonga. Se vi dcinan- 
das, kiaj estas la ĉi tieaj homoj, mi diros ; 
kiaj ĉie | Estas unuforma ajo, la homaro. 

Plej multaj tralaboras la plej grandan par

ton de la vivtempo, la iometo da tempo, 
kiu restas, ilin maltrankviligas tiama

niere, ke ili serĉas ĉiujn rimedojn por fo

rigi ĝin. Ho homa destino I

Tamen bonega gento ite popolo. Kiam 

nii forgesas min kelkafoje, guas kun ili fo

jojn, kiuj ankoraŭ estas permesitaj al la 

homoj, serei gaje ĉe okupita tablo, fari 
gustatempe promenadon, dancon, ktp., tio 

faras al mi tute bonan efikon, nur nii ne 

devas rememori, ke multaj aliaj fortoj 
sidas en mi, kiuj ĉiuj putras neuzitaj, kaj 

kiujn mi devas zorgeme kasi. Ho ve, tio 

tre genas la koron — kaj tamen, esli mal

komprenata estas la sorto de mi.

Domage, ke la amikino de mia junaĝo 
estas for, ve ke mi konis Sin iam. — Mi 

dirus, ke vi estas malsagulo, ke vi serĉas, 

(cio ne estas trovebla tie-ĉi. Sed mi trovis 

Sin, mi sentis la grandan animon, je kies 

ĉeesto mi Sajnis pli ol mi estis, tial ke nii 

estis ĉio, kio mi povis esti. Bona Dio, ĉu iu

fprto de mia animo restis neuzita? Cu in} 

ne povis montri al Si la tutan mirindan 

senton, per kiu mia animp ĉirkaŭprenas
la naturon? Cu niaj interrilatoj no estis 

eterna mikso de la plej delikata sentado, 

de la plej akra spirito, kies nuancoj ĝis la 

malgentileco, ĉiuj estis signitaj per la 
stampo de la genio? Kaj nun? — Ke, Siaj 

jaroj, kiujn Si havis anticipe, kondukis Sin 

pli frue al la tombo ol min. Neniam nii 

forgesos Sin, neniam Sian firman menta

lon kaj Sian diinan suferadon.

Antaŭ malmultaj tagoj nii renkontis ju
nan V..., vereman knabon kun feliĉega 

fizionomio. .Ius veninte de 1'akaderaio, li 
ne jiiĝas sin saga, sed tamen li kredas, ke

li scias pli multe ol aliaj. Ankan li estis la

borema, kiel mi rimarkas ĉc Ciuspeca 
afero; mallonge li posedas belajn konojn. 

Alidi ilte, ke mi desegnas ofte kaj scias la 

grekan lingvon (du meteoroj tie ĉi) li turr 

nis sin al fni kaj montris multan scion de 
Balleur gis \Vood, de Plles ĝis Winket- 
ntann, kaj certigis min, ke li tralegis tutp 
la teorion (je Sulzer kaj posedas man̂s: 

kripton de He gne pri la studado de l’anr 
tikvo.

Plue mi konigis kun tre honesta viro, la

princa prefekto, liomo verema kaj fidela, 
Estas dirate, ke estas gojo por Tonimo, 
vidi lin inter liaj infanoj — li havgs ni|ŭ j — 

precipe oni Ire admiras lian plej malju

non filinon. Li invitis min kaj mi intencas 

viziti lin duni la plej proksimaj tagoj, Li 
logas en princa ĉasbieno unu horon kaj 

duono de tie-ĉi, kien translogigi al li estis 

permesata post la morto de sia edzino, ĉar 
la restado en la urbo kaj en la prefektejo 
tro doloris lin.

Krome kuris sur mian vojon kelkaj ka

rikaturaj originaloj, al kiuj ĉio estas neto

lerebla, plej) malagrablaj iliaj amikecaj 

certigoj.

Fartu bone! La letero plaĉos al vi, ĝi 
estas tute historia.

(Daurigota,)
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STATISTIKAJ NOTOJ
La nombro de niaj Delegitoj

Jen estas, je la l-a de Oktobro, la noni-

bro de la Delegitoj, grupigataj Iau la

landoj :
Lokojlx>knj

Francujo, m 826

Germanujo, n i Indujo, G

Aŭstrio-Hunpamjo, • 88 Alĝerio, 5

Granda Britujo, 78 Kanado, 5
Rusujo (kun Siberio), 71 Danujo, . 4

Hispanujo, 63 Rumanujo, 4

Usono, 52 Meksikio, 3

Svisujo 31 Serbujo, 2

Belgujo, 26 Kolombio, 2

Italujo,
A W I * _

23
^4

19

Japanujo, 
i,- •

2
9

I

Attt*4r«* tio,

Svedujo, Montenegro,

Nederlando, 16 Argentino, I

Bulgario, 13;Urugvajo, I

Brazilujo, 9 Venezuelo, I

Antilioj, 9 Tonkino, I

Turkujo, . 7 Filipinoj, I

Finlando, 7 Insulido, I

Portugalio, / Mandjurio, I

Norvegio, 6 Sud-Afriko, I

Grekujo, 6 Madagaskaro, I

826 Sumo, 

fc» ■ ■■ ■ --

871

Esperanliaj Informoj

Aarau (Svis.). — Post la jara kunveno de 

la Svisa Esp. Societo, okazis neoficciala kun

veno de la Svisaj Esp.-ianoj ; ĉeestis 70 per
sonoj. S-ro Hodler, vicprez. U. E. A., raportis 

pri la lastaj Sangoj en la Statuto kaj pri la nece

seco de Svisa Esp.-ia agado. Parolis ankaŭ 

S-roj Schmid, Dist. Del., kaj Jost. Proksima 

kunveno okazos en printempo.
Alcoy (Hispan.).— Nia tiea Del.,S-roTalens, 

faris diversajn paroladojn pri Esp. kaj U. E. A., 
sekvede kiuj malfermigis kurso kun 65 lernantoj.

/D,
Tagblatt » represis la dankon de S-ro Souchay, 

el Parizo, al la Del., lin helpintaj dum vojaĝo. 
Bona ekzemplo. Ni plezure konstatos, ke la ar

tikoloj pri la internacilingva problemo iom post 

iom cedas lokon al faktaj artikoloj.
Davos (Svis.). — Bona artikolo pri U.E.A. 

en « II Grischun », jurnalo en romanda lingvo.

Haarlem (Nederlando). — Nia Del. tradu

kis kaj enmetigis en la urban jurnalon nian ar
tikolon pri Aviado kaj Esperantismo. Imitinda.

Magdeburg (Centra German). — En Ger
mana Esp-Gazelo aperis bonega raporto de 
F-ino Kŭster pri la servoj de U. E. A. dum sia 
vojaĝo tra Francujo kaj Belgujo.

Melbourne(Aŭstralio). — Jaro aperis kelk

foje artikoloj pri U. E. A. en la jurnalo Herald.
Peruwelz (Belgujo). — Pasintan monaton 

okazis tie la Internacia konkurso de motora 

kulturo, (ii estis interesega. Falejoj, plugiloj, 

rikoltiloj, falĉilboatoj, automobiloj funkciadis. 
La Estraro de Alĝerio estis sendinta oficialajn 
vizitantojn. Germanaj kaj francaj firmoj estis re

prezentataj.
En la fako por la firmo Aldebert-Colmadin oni 

povis vidi sur Ia tegmento de la ekspozicia ofi*? 
pejo de tiu firmo, du grandajn esperantajn fla
gojn. Oni legis sur la pordo « Oni parolas ro 
{̂speranto 9. Kiel prospektoj tiu finno dis Ionis 
ne nur katalogojn sed ankaŭ malgrandajn es

perantajn paperujojn.

Toulon (Suda Frape.). — La Vie Sportive 
tnte represis la gravan raporton pri U, E. A. 

faritan de S-ro Hodler ĉe Ia Mondkongreso de 
la Internaciaj Asocioj en Bruselo,
Triesta (Adriatiko). — Sub la aŭspicioj de 

la Rondo Esp., S-ro D-ro Ghez faris antaŭ mul
tenombra aŭditorio sukcesan paroladon pri Es

peranto kaj U. E. A. Sekvis du kursoj, Ce kiuj 

partoprenas IHO lernantoj.
(Komunikita).

Esperantia Karavano tra Danujo
Esperantia Karavano tra Danujo

Nia angla kunlaboranto Eduard Parker, or

ganisis karavaneton por vjziti kelkajnijanajn iar
bojn antaŭ ol ĉeesli la kongreseton en Kopen
hago 28-8-1910. Post bona vojago el Hull ĝis

Esperanto Movado
La plej malagrabla tasko estas kroniki*?! la 

Esperantan Movadon, ne havante preskaŭ mate

rialon. Sed lio ne estas la kulpo de la Movado 

Esperantista, ĉar trovigas sufiĉe multe da ci

tindaj faktoj sed la kaŭzo estas, ke antaŭ ne 
longe okazinta internacia kongreso okupas la 

kolonojn de la Esp. jurnaloj, ne lasinte lokon al 

la ceteraj faktoj. Kaj pri la kongreso ni deras 

silenti laŭ la ordono de nia estimata Rdaktoro, 

kiu jam havas specialan raporton pri gi.

' Franca Esperanlisto N. 9 (oktobro).
Ĵa Centra Komitato ije la Rodana Esp. Fec|c- 

pacio, kiel ni jam skribis en nja antaua kroniko 

invitis la francajn Esp.-istojn,por ke ili rekomencu 

ja propagandon inter la deputatoj de la franca 

parlamento, por ke ili subtenu la projekton de 

(.iod;)rt-f'.ornet, celanta la enkondukon de Espe

ranto en la francan instruadon.

En sia oficiala artkolo novali* « La deputatoj 
âj Esperanto », la suprenomita Centra Komi

tato informas, ke : « (iis la 20-a de septembro 
estis de la F. E. R. ricevilaj de multaj grupoj

33 favoraj respondoj de deputatoj » .....
„ Tiuj respondoj estas tre kuracigaj kaj mon
tras la tutan simpation de niaj repreaentantoj por

(jia kara l(ngyo Esperanto kqj nja movado ».....

# Lu sperto montris, ke el 8 demanditoj depu

tatoj almenaŭ 5 respondis kaj ĉiam favore. Res

tas la demando, unue (lu oni povas fari preci
cajn konkludojn el promesoj de deputatoj..., due 

du la Esp.-istoj estas pretaj por tia oficialigo. 
Interesa entrepreno Jus fondigis en St.-Etienne: 
Esperantista eksportoficejo (Adreso : .">H, Rue 

Mulaliere). Cii celas, perante inter la aĉetantoj 

kaj vendantoj de unu Hanko diskonigi la pro
duktajn de sia regiono.de la alia pli faciligi la 

unterrilatojn kaj forigante la multajn perulojn 

plimalkarigi la produktejojn je 1)--% ofo. Ni tre 
rekomendas al la Esp.-iatoj uai tiun novan Uon 

nov la propagando de nia ideo.
La jurnalo Lf/o/t Republicain decidis presigi 

kiel eble plej ofte esperantiajn tekstojn, kinjn la

Kopenhago la karavananoj sursipiĝis por iri 
al Aarhus. Sur Ia kajo lie renkontis ilin 

S-ro Heilbro kiu, kune kun alia samideano, pro

menigis ilin dum ses horoj tra la urbo kaj arba

reto. Je la tagmezo la karavano iris al Vejle,kie 
renkontis ilin ĉe la stacidomo S-ro Packnesskaj 

tuta aro de gesamideanoj. Manĝinte ĉe la fama 

“ Grand Hole! ” la angloj kune kun la tiea gru
panaro veturis tra li bela valo Grejsdalen, kaj 
en la vespero gastis la analojn F-ino Schleisner. 

La morgaŭon, oni faris ekskurson ĝis Mun- 

kebje post kiu la angloj adiaŭis la Vejle sami

deanojn kaj daurigis ĝis Odense. Tie, areto da 
samideanoj venis saluti la anglojn ĉe la staci

domo kaj ilin kondukis ĝis la hotelo. Dum la 
vespero la grupanoj kuo Ia vizitantoj esploris la 

pregejojn, Ia domon de Andersen kaj aliajn inte

resajn konstruajoj n kaj lokojn. Post laciga pro- 
menndo In angloj go j is trovi iom da ripozo kaj 
refreŝigo ĉe S-ino Knudsen. Tiel pasiginte bo

negan tempon inter la Odensaj samideanoj la 
vizitantoj iris al Kopenhago por renkonti la ce

terajn anglojn antaŭ ol partopreni en la kon

greseto.

E S P E R ANTOA VIVO
Naskigoj. — S-ro Esperanto-Josefo Garcia 

Martinez, filo de nia fervora Del. eo Cartagena.

Mortoj. — Fino Concepcion Marivela, fer
vora Esp.-ianino en Cordoba.— Sro. Sava Savov, 

sekr-kasisto, de grupo Sukceso, Del. ae U.E.A.

Libertempaj voyaĝoj. — Sro. Nix, Del. 
en Eastbourne, libertempis en Paris kaj Rouen. — 

S-ro Wojciechovski veturas tra Germanujo, 

uzante la servojn de U.E.A.— S-ro Richardson, 

Vicdel. en Bruselo, libertem[>ta en Morges.— S-ro 
Privat estas en Nor\vich ĝis novembro.—S-ro 

Prof. Holman, Del. en Brno, dankas Srojn An- 

donoviĉ, Smiljaniĉ, Krajĉiĉ, f-no Djuriceva kaj 
aliajn Esp. de Belgradô S-ron Slokiĉ, de Niĉe, 

Georgiev, de Sofio, D-ron Stamatiades, Del, Sa

mos, Fokos kaj aliajn de Vathy, S-rojn Douziuas, 
Del. Ateno, kaj Bŭnemann, Del. Patras, pro la

afableco, k un  k iu  ili akceptis ekskurson de bo
n e m a ^  Komerca A K aaem iĉ  ae n m o  aa m ~gta

vo jago .

Edzigoj. — S-ro Taravan el Parizo, kun 
F-ino Pclissard, esperantismo el Grenoble.

E h o j d e  la  S e s a

La Kunvenoj de U. E. A.
Ni ĉi-subc donos kelkajn informojn pri 

la sukcesaj kunvenoj de I U. E. A. okazin

taj dum la Sesa en \Vasliington.

la Kunveno

Îa kunsido estas malfermita je la IO matene,

18, Aŭg. en la Salonego de la Hotelo Arbuston, 

sub la Prezido de Pastro Paul, F. Hoi)man 
(Dai. Balli more).

S-ror W. Mann (London) estas elektita kiri 
Sekretario.
S-ro Schubcrt (Del. NVashin̂ton) legas lete

ron, kiun li ricevis de S-ro //. Hodler,Vic-Pre- 
zjdanto de U E. A. en la nomo de la komitato, 

Li varme salutas la kunvenon en la nomo de la 

komitato. Li montras k «al, pro tio ke nur mal
multaj Esperantianoj havis la eblon veturi \Vas- 
hington, Ia komitato devis arangi propran kon
greson en Eŭropo, sed por ke Ia Asocianoj vetu
rantaj 'al NVashington povu ankaŭ esprimi sian 

opinion pri la Esperantiaj aferoj, oni ankaŭ 

antaŭvidis kelkajn tute egalrajtajn kunve

nojn en Ameriko. La letero konstatas, ke ĝis 

nun U. E. A. ne sufiĉe disvastigis en Norda- 
A menko pro ne plena kono pri Ia celado de Ia 

Asocio kaj movado direktata gis nun ekskluzive 
al la propagando de Ia lingvo. Plej utila por Ia 
es*mteco de U. E. A. estas la fondo de filia Ofi
cejo en Nord-Ameriko. S-ro Hodler finas espe

rante, ke tiuj kunvenoj helpos al fruktodona in
tersango de ideoj pri U. E. A. kaj estos la ko

menco de prospereco kaj vivoplencco de U. E. A. 

en Nord-Ameriko.

Pastro Hoffman proponas dankojn al S-ro 

Hodler pro lia saluto kaj atentigas pri ja gr;*- 

yeco de lja Ielpro. Tiu ĉi kunvelo e§ta§ li* unua 

de Ia membroj de i’U. E. A. en Ameriko Haj ili 

devas prpfitj ĝiq por interkonsenti pri sja es- 

ton̂i propagando. Lj aldonas, ko oni devas

legantoj eslas petataj traduki kaj, por ke ili 
povu korekti sian tradukejon, Aj publikigos la 

francan tekston er} Ip, numero de la a nta ii mon
tita data, same kun la teksto.

Estas kontentiga rezultato, ke la provincaj 

Jurnaloj ekimitis Ia ekzemplon donitan de Le 
Petit Parisien.
La Urbestraro de Sotteville-les-Rouen, do

ninte salonon por Esperantaj kursoj poste es
primis unuvoĉe deziron, ke Ia helpa lingvo estu 

enkondukita en la programojn de Ia publika 

instruado ĉiugrade.
La vojaĝstipendion de la Burgonja Federacio 

dum tiu jaro gajnis (120 Sni ) S-ro R. di R̂enzj, 

kiu vizitas Belgujon, Nederlandon kaj (frandan 
Britujon.

hermana Esperanto-Gazeto, No IO
(Aŭgusto).

S-ro Emil Leu proponas fondon de Esperan

tista politekniko. Banante sur la neceseco poj*, 

fremduloj, amase studantaj en gemanaj uni

versitatoj ellerni lq malfacilan germanan lingvon
li abonas al la ideo de kreo de supera lernejo 

kiu povus plifaciligi la studadon. Ĉar tia lernejo 

ne povus atingi Ia rangon de supera lernejo 

stata li konkludas ke tiu universitato devas esti 

politekniko. Li proponas giaj) fondoj cg 

Silezio. Tiu demando estus certe studinda, sed 
gi*;*va 4cmaqdo estas ĝia praktika realigebleco, 

kiu Sajnas esli tro mafacila por la nuna tempo. 

Car eĉ se ni trovus tiun bonvolulon kiu kon
sentus malfermi tiun instituton, se eĉ li konsen

tus gio bazigi sur Esperanto, kaj supozante, 

ke la studontoj ne mankos, la itato ne tiel facile 
solvos la demandon kiel ĝin solvas S-ro Leu. 

Tamen la demandon estas sufiĉe interesa kaj 

celinda, ne pro la motivoj kiujn montras la aŭ
toro (por pligrandigi la intereson al Esperanto en 

Supera Silezio, kaj ĉe Ia teknikistoj de la tuta 

mondo kaj precipe en Germanujo), ne, ĝi estas 

diskutinda simple por vidi ĉu eble io estas atin

gebla en tiu rilato. — Nova grupo de presistoj 

kaj kompostistoj fondigis en Magdeburg. Kel

kaj kursoj malfermigis en la saina urbo. S-ro 

Stark faris paroladojn eu Salzvvedel kaj Sten
ei — « Kaufmannischer Verein Frankfurt

klopodi por ke en ĉiu urbo iom grava estu De

legito de Ia Asocio kaj labori senlace por la 

sukceso de nia entrepreno en ĉiuj rondoj.
Li transdonos la parolon al S-ro Schubcrt, 

por ke li legu la Raporton de la Administra 

fako de U. E. A.
S-ro G. JVarnicr (Del. Paris) petas Ia paro

lon. Li rimarkigas, ke tiu unua kunveno eslas 
generala kaj publik i. Almenaŭ la duono de Ia 

ĉeestantoj — t. e. 150 personoj el 300 — ne 

estas a n ka ra u membroj de U. E. A. kaj li opi

nias, ke estus pli bone se oni donus al ili kel
kajn klarigojn pri Ia celo, kresko kaj agado de 

nia Asocio. La raportojn oni povos legi dum Ia 
dua kunsido.

Kolonelo Pollen (London) subtenas tiun pro
ponon, kiu estas unuanima akceptita.

Pastro Hoffman transenas la parolon al 
S-ro G. Warŭier, kiu montras Ia praktikan uti

lecon de U. E. A., ĝian altan sifnifon por Ia 
plibonigo de la rilatoj tiuspecaj inter la homoj, 

ĝian mirindan sukceson kaj finas petante ĉiujn 

ĉeestautojn, kiuj jam ne aligis al U. E. A. sin 
turni al S-ro Schubcrt post la fino de la kunsido, 

por enskribigi en nia potenca Asocio.

S ro Schuberl informas Ia Delegitojn, ke li 
havas je ilia dispono presitajn raportojn kaj de

ziresprimojn, kiujn oni diskutos en la dua Kun
sido.

S ro lioj]man transdonas la parolon al 

S-ro Hodges, konata jurnalisto el Philadelphie, 
kiu sprite rakontas, angle, kiel li konvinkigis, 

ke Esperanto estas la ideala lingvo por inter

naciaj rilatoj (S-ro Hodges poste verkis bonegan 
artikolon en la “ North American ”, grava ga

zeto de Philadelphie).

S ro W. Mann tradukas lian parolon, kiu 
estas varme aplaŭdata.

Kolonelo Pollen dankas S-ron H. Hodler kaj la 
direktantojn de U. E. A. pri la glanda kaj fruk
todona laboro de ili farita.

La kunveno estas fermita je la 12», post kel

kaj vortoj de D-ro L. L. Zamenhof, Honora 
Prezidanto de la Asocio, kiu salutas la ĉeestan- 
tajn Esperan tianoj o kiel “ kamarado ” en U. E. A.

Dua Kunsido

La kunsido estas malfermita je la 11« matene, 

'IO Aŭg. en la Salonego de la Hotela Arlington, 

sub la Prezido de Pastro Paul F. Hoffman (Del. 
Ball i more).
S-ro G. \Varnicr (Del. Paris) anstataŭas S-ron 

\V. Mann (London) kiel Sekretarion kaj legas la 

protokolon pri la antaŭa kunsido. Tiu proto- 

k estas unuanime akceptita.
S-ro G. Garnier informas Ia ĉeestantojn ke, 

pro manko de tempo Ii donos nur resumon de Ia 

raportoj kiujn la kongreso de U. E. A. devas 

ekzameni kaj legos “ in extenso ” nur la dezi
resprimojn.

La deziresprimoj pri Raportoj I, 2, 3 estas 

unuanime akceptitaj.
Pri la Raporto 'i, S-ro G. VVarnier diras ke, 

lifi lia opinio, oni ne povas eksigi Delegiton, 

kiu ne varbis dudek membrojn, ĉar evidente 
estas ke Delegito, kiu varbos JIO membrojn en 

Uib i de cent mil legantoj faros malpli da laboro 

ol Ddegilo, kiu varbos lo en urbo de 3000 lo
gantoj, kaj ne estus juste eksigi Ia duan kaj 

gardi la unuan.

S-roj Christen kaj Roodie parolas por la pro
pono. S-ro Christen diras, ke oni povus fiksi la 
minimuman nombron Je membroj varholaj jare 

laŭ la nombro de la logantoj en Ia urbo. 

S-ro G. \Yarnicr respond is, ke ankaŭ tio estus 

arbitra, ĉ ir oni devas konsideri ke la varbo de 

membroj multe dependas de la stato de Ia espe
ranto movado, kiu estas tre variebla.

La deziresprimo pri Raporto f\ estas malak
ceptita (nur tri personoj voĉdonis por gi).

La deziresprimo pri Raporto 5 eslas unuanime 
akceptita kaj speciala aprobita.

La deziresprimo pri Raporto 5 estas subtenita 

de S-ro G. Chavet (Del. Paris) sed li proponis, 
ke la societoj de specialistoj ĉiam havu la rajton 

aligi al U. E. A.
La jena deziresprimo :

« La Kongreso de \j. E. A. en \Vashington, 
âdiqt£ Ja raporton de Ŝro Th. Kempe, es
primas la deliron, ko oni akceptu kiel “ Espe
rantiajn Entreprenojn ” nur industriajn entre

prenojn, firmojn, hotelojn, neesperantajn socie
tojn, kaj esperantajn societojn de specialistoj, 

sed estonte ne plu akceptu esperantitaj» propa-

a/M; dissendis Esp. cirkuleron por plifaciligi i 
la oficistigon de vojagistoj, librotenistoj, korcs-vl 
pondistoj, skribma finistoj vendistoj, magaze- 

nistoj kaj prokuristoj.

Der Arbeiter-Esperantist(Augnsto) N«1

Oficiala organo de Ia germana laboristara es- , 

perantista Iigo (Adreso : Leopold Sekta f, Dres- , 
den-Striessen, Betrischstrasse, f\\). La nova 

jurnalo estas preskaŭ lute redaktata gernumfc 

kaj celas la propagandon <\e ŝp. £e lu (aboris* 
taro.

On<|p ge Esperanto

En Rusujo Ia Movado plivigligas. Fine, eĉ la j 

Odesa urbestraro komprenis (aŭ eble oni giu j 
komprenigis), ke malhelpi la kulturan entrepre

non de la Esp.-istoj estas sufiĉe ohvaivrabla 

afero, ĉar pri tio la sanvŭ Kap.-istoj povas ja 

per sia ko;ûenêa helplingvo konigi tra la 
Ma mondo kaj fine en Odesa fondigis Esp. 

grupo, (generale legante la rusajn esperantistajn 

Jurnalojn oni tro ofte renkontas la vorton :

« Fine », kiu, jam per si mem montras, kiujn 

barojn niaj rusaj amikoj ĉiam malhelpataj devas 
labori por havi la elementan eblecon fundi gru

pojn, malfermi kvikojn an organizi paroladojn, 
ilino Unibo kaj S-ro &abunieviĉ sukcesis ekti

migi la Moskvan policon. Ili komencis viglan 
propagandon inter la instruistoj de la popolaj 

lernejoj, kiuj alveturis Moskvon pur la manieraj 
sciencaj kursoj. La intereco estis tiel granda ke 

personoj vizitis la kunvenon de la Moskva 

grupo por ricevi informojn pri Esperanto. Mem

kompreneble, ke la Moskva polico ektremis kaj 
postulis specialan permeson (krom la permeso 

kunveni), « por tia kvanto da informiĝantoj ». 

Post longaj klopodoj la incidento estis finita, la 

permeso ricevita kaj la instruistoj havis la eble

con dum trifoja kolektigo konatigi kun Espe

ranto kaj speciale kun U, E. A. « Tiu ĉi propa
gando » skribas la korespondanto de « La Ondo 

Esperantisto », estis tre grava, ĉar la instruistoj 

alvenis el plej diversaj kaj malproksimaj regio

noj de Ruslando, kaj reveninte hejmen, certe 

multe cl ili serioze lernos nian lingvon kaj 

pluen disvastigos ĝin.

gandajn societojn kiel “ Esperantiajn entre

prenojn estas unuanime akceptita.

La deziresprimoj pri Raportoj 7 estas 8 unua
nime akceptitaj.

Pri la Raporto 9, S-ro IV "ardea (Edinburgh) 
proponas ke oni malakceptu la deziresprimon. Li 

diras, ke oni jam alkutimigis al la vortoj 

“ “ Delegito" kaj “ Konsulo ” kaj opinias ke 
“ Delegito ” estas tute taŭga vorto por nomi 
personon kiu rekte reprezentas Ia Asocion.

S-ro G. Chavet subtenas la proponon de 
S-ro Warden, kaj insistas por ke oni forjetu 
tute Ia vorton “ Konsulo ” kiu en multaj landoj 

estas ridinda, kiam gi aplikigas al Esperantisto.

D-ro L. L. Zamenhof forte aprobas la pro
pomo de S-ro Chavet forjeti la vorton “ Kon
sulo ”.

La deziresprimo pri Raporto? eslas unuanime 

malakceptita, kaj Ia Kongreso varme rekomen

das al la Komitato elekti vorton pli tatigan ol 

“ Konsulo ” por nomi la helpantojn de la De
legito. .

La deziresprimo IO. (pri Esperanto-Oficejoj) 

estas unuanime akceptita.

Pri la raporto IO (Reformo de ('Kalendaro) 
S-ro \ Va rdea, kiu dum kelkaj jaroj studis la 

demandon opinias ke la demando estas tre inte

resa sed ke oni ne povas aprobi de nun defini
tivan sistemon.

S-ro \Varnier ankaŭ subtenas la proponon, 
kaj S-ro Chanel rimarkigas, ke oni devas nur 
aprobi principe la proponon.

D-ro L. Zamenhof diras ke la demando estas 
plej interesa kaj proponas, ke oni resendu ĝin 

al la Komitato de U. E. A. por atenta esplorado 
kaj preparo de Raporto al la venonta Kongreso 

de U. E. A. *

Anstataŭ la deziresprimo de S-ro Rousseau, 
la Kongreso de U. E. A. en \Vashington pro

ponas la jenan kiu estas unuanime akceptita :

La Kongreso principe akceptas la proponon 

de S-ro Tli. Rousseau pri reformo de Irkalen
daro kaj varme subtenas ĝin. Ĝi petas la Komi

taton de U. E. A. funde studi la demandon kun 
la helpo il<‘ kompetentaj personoj kaj prezenti

detalan reporton pri la afero al la venonta Kon
greso de la Asocio.

La deziresprimoj pri Raportoj li kaj eslas 
unuanime akceptitaj.

La Kongreso ne ricevis la tekston de la Ra
porto 13 kaj sekve ne diskutis ĝin.

La deziresprimoj pri Raportoj 14 kuj estas 
unuanime akceptita.

La Kongreso dankas S-ron Vogler pro liaj in
teresaj raportoj 15 kaj 16.

La deziresprimoj pri raportoj I? kaj estas 
unuanime akceptitaj.

La Kongreso ne ricevis la tekston de Ia Ra
portoj 19 23 kaj 25 kaj sekve ne diskutis ilin.

La deziresprimoj pri Raportoj 20 21, 22, 24 

kaj 2« i estas unuanime akceptitaj.

La Sekretario :
G. W A R N I  E R ,

PRI KARAVANO AL SKOTLANDO 1910
Post longa korespondado kun samideanoj en 

Skotlando mi proponas arangi sub In aŭspicioj 

de U. E. A. internacian karavanon al Skotlando 

antaŭ la kongreso eu Ant ver [leno 1911. Ciuj,
k'om la Britaj partoprenontoj, renkontigos en

Rotterdam. S-ro Heydleyince el Leeds sendis al 
mi jenan

Skizon de la programo
Por rondvojaĝo el Rotterdam gis Ediuburg 

kaj G!asgo\v (par aliaj lokoj Skotaj) laŭ Hull. 
Leeds, York kaj Bervvick.

Merkrede: Ni forlasos Rotterdam, 8 h O ves
pere.

Jaŭde : Alvenos Hull, li, 30 matene ; Forla

sas Hull, 12, 80 kaj alvenos Leeds 2, 22 

meztage.
Akcepto k.t.p. (aŭ se preferinde, oni povus 

resti pli longan tempon en Hull.)

Vendrede : Pasigos la tagon en Leeds, vizitos 

fabrikejojn k*t*p« (ui poste povos arangi bone
gan programon).

Forlasos Leeds 18, h. nokte vespere kaj alve

nos Edinburg sabaton frumc.

Krom la fondita en Odesa grupo fondigis el 

Elisa ve tgrad kaj Meli topoi.
Kursoj malfermigis en Serpuŝov, Stavropol 

kaj Saratov.

La unua kunveno de moraviaj esperantistoj 

okazis — laŭ la iniciato de « Bohema asocio es

perantista »— en Luhaĉovice, tre tatiga por farigi

o perantista somera kelonio. Okazis kunveno en 

kiu S>°. Krumpholc, parolis pri « Signio de Esp. 
por pligrandigo de fremdulaj vizitoj generale kaj 

en Luhaĉovice speciale» ; en tiu ĉi kunveno estis 

akcepti'a rezolucio, en kiu ooi petas de austriaj 

ministroj de la publikaj laboroj kaj da la ko
merco, ke ili atentigu ĉuyu interesatajn institu

ci»)) n pri U signifo de Esp. pour subtenado de 

fremdula movado, por komerco kaj industrio, 

kaj en kiu oni petas de la ministro de fervojoj, 
ke kiel al la germannacia personaro rilatiganta 

kun fremduloj estis donita germana libreto pri 

esperanto (de J. Borel), tiel estu donita al Ia 

bobeninacia personaro bohema lernolibreto pri 

esperanto (Je Cejka). Vespere estis publika espe
ranta debîvespcreto kun temo « Pri manieroj 

de la propagando » ; la interesa diskuto estis 

komencita de D-ro Ka ma ry t per esperanta parolo 

« Cu idea movado povas estis neŭtrala? a, mul
taj parolantoj partoprenis. Poate oni diskutis pri 

internaj aferoj de bohemaj esp.-istoj; ĉar en Ia 
kunveno partoprenis la partianoj de rambai! 

centraj unuigoj de bohemaj esp.-istoj kaj ĉiu po

vis libere, sincere esprimi sian opinion, la dis

kuto estis tre vivoplena kaj bone montris la de
zirojn de la kunvenintaro. Generale oni be- 

daŭris la disigon inter bohema esperantistaro 

kaj ĉiujn farojn forigantajn la malpacon : la 

kunvenintoj, Asocianoj kaj Uuionanoj, ĉiuvoĉe 

akceptis la rezolucion al la prepara komitato 
por aŭstria Esp.-tago, ke « Bohema unio espe

rantista » kaj « Esperanto-Verein Verda Stelo » 
invitu « Boheman asocion espe.-an»istan *> kun

labori en la dua aŭstria esperanto-tago. Lunde 

estis publikaj ekzamenoj pri esperanto* kiujn 

kunestis multaj personoj. La kunveno de mora

viaj esperantistoj sekvata kun intereso de di
verslandaj banejgastoj fari» grandan propagan

donta j multe helpis porla Esp. afero en Bohemaj

t Sabate, dimanĉe, lunde, marde : Edinburgh,
Glasgovo, k.t.p. (vidu planon lla).

Marde, nokte : Forlasos Glasgovv, IO, 5 nokte 

kaj alvenos York 5, O merkredon frumatene.
Merkrede : Pasigos la tagon en York (vizito 

al la mondfama Katedralo « Minster » urbaj 
muroj, malnovaj kasteloj k.t.p. tre vizitindaj) ; 

Forlasos Vork 4, h. posttagmeze por Riverside 

Hull. (Riverborda kajo Hull) per boatvagonaro 

alvenanta je la 5, 30 vespere ; forveturos al 
Rotterdam, (j, 15 vespere, kaj alvenos tien je la 

10-a matene.
La vojagkosto por 16-taga bileto ekskursa:

Angla mono Sm. 

S. D.

Rotterdam ĝis Leeds 3-a klaso
kaj salono 25 O 12.50

Staga bileto ekskursa Leeds 
ĝis Glascovv : (nur eldonata 

ĉiuvendredc en la nokto ĉir

kaŭ la 10-a) - 9 O 'i .75

tuto 34 O 17.25

La vojago cl Glasgo\v finigos ĉe York, kaj 

la pasageroj ricevos la permeson specialan iri 

rekte al Hull.
Laŭ plano dua oni uzos iom pli da tempo por 

viziti la vidindajojn. S-ro James Robbie, Ediu- 

burgh proponas jenou :
l-a Taga vizito de Edinburgh.
2. Edinburgh-Stirling ĝis Perth.

3. Perth ĝis Abcrden, Ballader, Babilonai,

Breamar.
4-5. Breamar al Inverness.
6 Inverness per vaporŝipo tra Caledonian 

canal ĝis Fort William, vizito de la monto Ben 

Navis.
7. Fort NVilliam ĝis Oban per vaporlipo.

8. Oba u gis Glasgovv vaporŝipe.

9. IO. Vizito de Glasgo\v. s
11. Al Stirling tra famaj Thorsachs, Lodi 

Lomond, Loch Katrine.
12. Tra Loch Leven, transirante Forth Bridge

al Edingburg.
Pri la kostoj li skribas :

1'flrv/uo vo jv»rcipn k a j v e tu r ilo  S m .

Vizito de Aberdeeu al Breamar (laŭvola).

Tria klaso en vagonaroj. Tio estas kre kon

forta eĉ luk&a.
En vaporŝipo vi povos veturi, unuan klason 

por 7 1/2 Sm. plu, sed mia opinie, estas tute 

nenecese. Sekve : 6 Sm.
Kosto de hoteloj (entute 13 noktojn) 58.
Se vi restos nur unu semajnon eu Skotlando, 

la hotelisto estos proksimume 29 Sm.
La kalkulo estas po unu persono ; se vi ga

rantios, 20, 30, aŭ 40, la individua kosto estos 
pli malmulta. La hotelkosto estas por tagmango 

(vespere) kaj malenmango.
Tria mango (je tagmezo) devas esti plie kal

kulata, car ĝi okazos daŭre la vojagon, kaj po

vas esti laŭvole, multe aŭ malmulte. Kompre
neble, la hotelistoj en Skotlando estas pli multe 

ol en generalaj kontinentaj landoj. Bonvolu noti 

ke la ĉi supra kalkulo kovras ĉion de alveno en 

Edinburgh ĝis foriro (esceptinte la trian man

gon). »

En posta letero li skribas interalie :
« La sumo kiun mi citis estas la maksimumo 

(la plej alta) por ĉiu vojaganto rilate la aferojn 

detalitajn. Kompreneble, se 20 venus, la kosto 
po ĉiu estus pli malkara, sed la gustan mi 
ne povas diri. Oni povas tial certigi ke la vojaĝ- 
kosto estos kiel mi citis, sed se 20 aŭ pluaj ve
nus, eslus iom *te da rabato.

Rilate la trian tagmanĝon, se la vojagantoj 

guos la precipan mangon tagmeze, la trian 

mangon (teo kun pano, kukoj k-»j konfitajoj)

oni povas alpreni po 0.50 Sm. tage. Tial la 
plua 14-taga kosto, estos 7 Sm.

Vojaĝo (al Skotlando) de Hamburg 42 » Sm. 

Vojaĝo interne de Skotlando 29 25 —

Hotelistoj 65 » —

136 25 Sm.

Mi povas certigi ke en preskaŭ ĉiu urbo kie vi 
logos, vi trovos Esperantistojn kiuj bonvenus 

vin. Aparte de tio, eble iuj Esperantistoj akom

panos vin daŭre de via ekskurso (plczurvojaĝo) 

por pli precize klarigi al vi la vindindajojn de 

nia lando. Tiuj kiam mi avidos ke la vojaĝo 
efektivigos, mi klopodos arangi tion, kaj mi ne 

dubas ke mi bone sukcesos, kaj ke via vizito 

al Skotlando estos memorinda vojaĝo. »

Bone! Mi nuo petas:

landoj. Oni deziris, ke ĉiujare okazu tiaj kun

venoj.

La Holanda Pioniro (Septembro, K« I i). 
Interesa jarraporto de la holanda societo 

Esp.-ista » La Estonto estas nia » Dum la lasta 

jaro (1909-1910 fondigis 'i novaj grupoj : I — 
La Rosendala Grupo Esp. « La Limpioniroj » 

en Roosendaal ; •> — La Apelonta Klubo en 

en Apeldooru ; 3 — la « Baronia Stelo n en 
Breda: 4 — La Tramkonduktora klubo « ĉiam 
Antaŭcn » en la Hago. Krom tiuj kvar grupoj 

fondigis ankoraŭ 4 kiuj dum 1!K>.) ne aliĝis a 
la societo. Malaperis I grupo. La societo havas 

nun IO filiojn kun 315 membroj. La enspezojl 

estis & .‘382. 73, la elspezoj & 374.91. La pro
fito de la jaro financa do estas § 7.82. La ekza

mena komisiono ekzamenigis Si kandidatojn el 

kiuj 26 ricevis ateston pri kapableco. La nombro 
de la aperintaj dum la pasinta jaro arlikoloj pri 

esperanto en nederlandaj Jumaoj superas 1.500. 

Cuba Esperantisto (Aŭgusto N» I). 
Oficiala organo de la Cuba societo por la pro

pagando de Esp. (Adreso : Antonio Alenian 

Ruiz, Santa Clara Cuba). Bonvenon al nia nova 
kolego.

Laborista Esperantisto Septembro No I 

Oficiala organo de la Generala Haga Espe

ranta Laborista Klubo (Adreso: R. Coomans,

Falckstraat, 175, Hago,(Nederlando). Abonprezo :
S 0.00 jare. Sukceson kaj daŭran vivon al la 
nova aperinte. S. S.

En Bruxelles, dum kontraŭdira parolado, 

inter S-ro leŭtenanto Giminne, . malamiko de 
Esperanto kaj nia eminenta kunbatalanto S-ro 

Prof. Carlo Bourlet, tiu lasta pruvis kun mirinda 

logiko kaj klareco, kiom multe Esperanto su
peras, laŭ logika vidpunkto, ĉiujn aliajn inter

naciajn liugvoju, eĉ la plej lasUijn, kiuj pre

tendas esti plibonigoj de nia lingvo. Lo entu
ziasmo de la aŭskultantaro ĉe la fino de la pa
rolado lasas nenian dubon ke nia energia de

fendanto trafis la celon.

Du tagojn poste, S-ro C. Bourlet, denove en 
la bona batalo, preparis per bonega parolado la 
malfermon de nova kurso en la Popola Universi- 

| tato de Sorest-Ies-Bruxelles.

1) Niajn brilajn samideanojn, ke ili kiel eble 

p’ej baldaŭ skribu al mi, ĉu ili rekomendas tian 
planon aŭ proponos plibonigojn?

2) Ciujn eksterlandajn gesamideanojn, kiuj 
estas pretaj partopreni tian vojagon al Skot
lando, ke ili sin turnu al nii kaj skribu siajn 

dezirojn. Mi klopodos por ke unu persono aŭ 

societo aŭ komercisto estu la entreprenanto kaj 

per tio oui havos kupolaron por Cio. La prezo 
devos esti maksimume de Rotterdam por Ia tuta 
vojago 100 Sm. Mi mem partoprenos.

La karavano kun kuponaro nur estos aran
gita se minimume 20 personoj ĝin partoprenos, 
tial mi petos balda fian informon.

Dr M. K a n d t ,  komitatano U. £• A.
(8, Neuer Markt, Bromberg, German.)

Pri la Peresperanta Konkreo
De longe la praktikemaj homoj de nia sami

deanaro opinias ke Esperanto kaj komerco estas 

nedisigeblaj, kaj efektive, ilo kiu ebligas la in
te! sangadon ile ideoj tute tatigas por inici sangi 

komercajoj n. Tiun opinion havas pli kaj pli 

granda nombro da komercistoj, antauuloj, kiuj 
jam uzas nian lingvon, niajn instituciojn kaj 

organojn por dissendi siajn produktajo» Oleu 
sur nia globo.

Tiuj homoj meritas la simpation de ciuj sami

deanoj, kaj devas esti favoritaj de ii». Memkom
preneble, komercistoj kiuj ne timas elspezi mo

non por presigi katalogojn, prezarojn, prospek
tojn en esperanto por ilin dissendi al samideanoj 

kaj ankaŭ al multaj personoj kiuj neniam aŭdis 
paroli pri nia lingvo estas bonegaj propagandis

toj, ĉar ili montras por faktoj ke ili konvinke 
trovas nian lingvon langa kaj tiel akcelas nian 
movadon en la uza kampo.
Iliaj agoj estas tre gravaj por la propagando 

de Esperanto. Eslus do necese por ni, samidea

noj, varbi pli kaj pli en nia ron lo tiajn progre
semajn komercistojn aŭ industriistojn. Ni sperte

luj varbado BA in S "pro in ruti-
naj kutimoj, sed malgranda sukceso kompensas 
la penojn.

En okazo de malsukceso, mi povas sciigi al 

niaj esperantaj amikoj tute bonan manieron 
varbi, vole nevole la komercistojn al uia afero. 
La rimedo estas simpla kaj facila, kaj jam estis 
provita :

Oni devas rimarki ke en ĉiu esperantista grupo 
de iom grava urbo estas multaj komercistoj aŭ 

komercoficistoj. Kelkaj tiaj fervoraj agemuloj 

kunigu kaj kreu oficon de tradukado esperanta 
por Ia eksportado, de enlandaj produktoj. Ili 

antaŭe interkonsentu kun fabrikistoj de tuj 

komercajoj, kaj laŭ kondiĉe, reklamu esperante 
por ili en niaj esperantaj organoj.

La rondleteroj estus adresataj en la oficejo 

mem kiu ilin tradukus kaj transdonus poste al 

la i n teresa tu loj. Oni komprenas senpene kiun 
bonan propagandon por nia afero, oni farus apud 

komercisto, homo esence praktikema, kiam oni 

alportus al li mendojn va rbi taj n per Esperanto. 

Li estos, de tiam, almilitita al mia movado.
Plie, tia organizado estas profitiga al ĉiuj.

I* Al la komercistoj, ĉar per esperanto, ili 
ricevos mendojn el multaj landaj kun kiuj ili 
neniam komercis, kaj ne bezonante sciis la en
landajn lingvojn.

2° Al la esperantaj tradukistoj kiuj povos iom 

gajni [ier sia esperanta scio, samtampe ke ili 

konigas la produktojn de sia regiono kaj mon
tras la efikecon de nia lingvo kaj la taŭgecon de 
niaj organizaĵoj kiel U. E. A.

3° AI la aĉetontoj, precipe geesperantistoj, 

kiuj povos aĉeti senpere siajn komercejojn en 
Ia fabrikeja lando meni kaj tiamaniere spari 
grandajn sumojn. ;

4° La uzo de nia kara lingvo en tiuj rilato 

tre propagandus kaj montrus al la skeptikuloj 
ke esperanto estas la sola universala komprenilo 
por interrilatoj komercaj kaj aliaj.

Provo de tia peresperanta oficejo jam estas 

farita en Saint-Etienne, Francujo (Esperantista 

Eksportoficejo, 58, rue Mulaticre), kaj donis
tute kontentigajn rezultatojn.

Vere estas ke en tiu Ire industria regiono de 

Francujo la peresperanta j aferoj estas facila j 

ĉar tie estas fabrikataj tute universe uzataj arti
klojn kiel rubando, veluro, punto, pafiloj, bici- 

kletoj, mekanikaj iloj k.t.p.

En nia vastega esperantujo trovigas multaj 

similaj rgionoj kiuj povus havi sian esperantan 
aŭ esperanl ian esksport-aŭ importofice jon. Tia 
iniciativo estas imitinda kaj ni pensas ke niaj 

agemaj samcelanoj sekvas tiun ekzemplon por 

la bono de niaj lingvo kaj movado.

Nur la praktikaj institucioj esperantistaj kaj 

praktikemaj homoj alkondukos nian aferon al la 
fina venko.

Esperant iano 44.581.1.

La Internaciaj Kongresoj de 1911 en
Italujo (Sekvo) (I)

%

Kongreso de filozofio. — Gi okazos en Bo
logna dum la Paskaj festoj de 1911. La fakoj 
estos jenaj :

1. («enerala filozofio kaj metafiziko.

2. Historio de la filozofio.
3. Logiko kaj teorio de la Scienco.

4. Moralo.

5. Filozofio de la religio.

0. Filozofio de la juro.
7. Estetiko kaj metodiko de la kritiko.
8. Psikologio.

La raportoj devas esli senditaj al la Komitato 

(placo Ca Kleri ni, 2) antaŭ la h da januaro 1911. 

Por Ia raportoj kaj en la kunsidoj estas allasitaj 
la kvar lingvojn : Franca, Angla, Itala kaj Ger
mana.

Kotizo 25 frankojn aŭ IO Sm.

l a Esp.-ianoj kiuj deziras veturi ltalujon dum

1911 ĉu por viziti la ekspoziciojn de Romo kaj

Torino ĉu por ĉeesti internaciajn kongresojn 
estas petataj sendi sian adreson al S-ro A. Tel

lini, Del. de U. E. A. en Bologna, stato Valles- 
cura II.

La Esperantistoj kiuj bavas informojn pri 

kongresoj okazontaj en Italujo dum 1911 estas 

petataj ilin sendi resume al Ia redakcio de ĉi tiu 

jurnalo. La komitato de la Ekspozicio de Torino 
respondis ke ĝi ne havaseniniksigon en Ia orga

nizado de la kongresoj ; pro tio mi ne povis koni 

Ia liston do la kongresoj okazontaj en Torino. 
Samideanoj, helpu min eu la redakto de ĉi tiu

ru b r ik o .

A. T e l i  in i.

(t) Vidu Esperanto de 5 septembro.
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REKLAMO
TARIFO

Unu pago 
Unu kolono 
ifa —

1/4 -

• • «240
40
20
IO

i /8 kolono 
1/16 —
1/34 —

S5
2.50

1.75

Rabato da io o/0 por 3 reklamoj, 25 0 /0  
por ia  reklamoj ; So o/o por a4 reklamoj. 
Nenia alia rabato aŭ prezo konsentata.

A N O N C E T O J

TARIFO

K o re s p o n d a d o . —  Unu enskribigo $ 0.30 
(fr. 0.75).

PI = poŝtkartoj illustrita/; L = leteroj; 
PM = poŝtmarkoj.

P e t o j &  P r o p o n o j  ; K o m e r c a j  r e k l a m o j . —

Unu linio 40 literoj : & 0.15 (fr. OAO).

Por ciaj anoncetoj, rabato da IO o/o por 

3 enpresoj, 25 % por 12 enpresoj, 50 % por 
24 enpresoj.

N iaj abonantoj rajtas unu enskribilon por 

korespondado aii flulinian anonceton senpage.

NOTO. — ĉia anonceto estos sendata, 

antaŭ la 5« kaj 20“ de ĉiu monato, al nia 
Administrejo, al la lokaj Agentoj aii Espe

ranto-Oficejoj. Pago per poŝtmandato aŭ 

internaciaj poŝtkuponoj.

Itoresponclado

Tistedalm (Norvegino). — S-ro Emil Andrc- 

asseo. — P. I. el Petersburgo, Bruselo, Hago, 

Berlino, Madrid, Ateno, Konstantinoplo, Buka- 

resto, Belgrado.

M o sk v o  (Husujo). — S-ro B. Goldman, stu

dento-fi lologo. — Malij Ceraisevskij p;r d.

9/12 kvo 6.
O lo m o uc  (Aŭstrio-Moravio).— K. K. Kroulii. 

P. I. L. ' • , -

Budapest (Hungarico). — S-ro J. (labor,

VIII, Prater ut. lti, I. li. I1. I.
Demuin par Momon l (Prancujo-Soiurne). — 

S-ro Karl. L. : kun gcalidanduloj.

C h a u s  (Francujo - S.-et-O.). — F-ino Langlois 

Suzanne. L. P. I., P. M. sur vid. fi. (Prefere kun

l ra ŭ loj-fotografistoj).

V y s  C i i  lu m  ec  (Bohemujo-Aŭstrio). —  S-ro

K. Dohnal. P. I.
K iem o . s b e r o  (Germanujo). — S-ro Johannes 

Schvvaiger, Hocĥmeister Str. 15. 1> I.

B u r  a r  e s i  (Rumanujo). — S-ro N. Nikolov, 

b.-d. Ferdinand, 68 (nur kun samideanoj el Ber

lino kaj Parizo).
U fa  (Husujo). — N. Foss, veterinaro. L. P. I. 

nur kun neeuropanoj.
M e l b o u r n e  (Aŭstralio-Victoria). — S-ro Harry 

II. Perron, d-ro The Australian Deposit and 
Mortgage Bank Limited, 267, Collins Street.

P. M., P- I.
V H e r t o g e n b o s c ii (Nederlando). — S-ro . 

Pasteor, Postbox, 5.

K o str o m a  (Husujo). — Boriso Pankratov, 

lernanto de la 7-a klaso ĉe reala lernejo. — (Pri 

korpa edukado kaj nacia gimnastiko kun ĉiu- 

landanoj kaj pri la Ekstrema Oriento kun Ja

panoj.
E a st  M a it l a n d  (Aŭstralio, New South \Y ales). 

S-ro H. Burges, kun alilanduloj interesantaj pri

Geologio.
D r e s d e n  (Germanujo). — S-ro Karl Gierth,

A nimo na t r., GI.-U.
K o stro m a  (Husujo). — Mikaelo Bulkin, labo

risto ĉe la « Lin manufakturo de lTratoj Zotov. 

(Ĉe F-ino A. ŝarapov, 13, str. Mŝanska, Kos

troma). — S-ro Hadji efendi Safarov, tatara 
antaŭurbo.— F-ino Vera Troickaja, blinda mu

zikistino. (Kun geblinduloj kaj iliaj amikoj 

«iulandaj). Uĉilisĉe dla s!epyh (Blindulejo). 

D r e s d e n  (Germanujo). — S-io G. Wirenius,

Henstrasse, 83. P. I., I*. M.y L. (kun Iranco,
kiu korektus miajn france skribotajn leterojn). 

S an F e l i  u  d e  G u ix o i.s  (Hispanujo-Katalunio).
— S-ro Hosendo Reixach, Sto Algabera N-o I 

kaj S-ro P. Cain pisto I Bosart, Sto Gerona N-o 

40.
T a r r a s a  (Hispanujo). —S-ro Jose Ventura, 

kaj S-ro Jose Ventura, kaj S-ro Luis Marti, Str. 

Baldrich, 37.

S a in t  J e a n -d e s - V ig n e s  (Francujo, S .  et L.).
— F-ino Madeleine Bretin, rue Morinet, P. I. 

S a in t  J ea n -d e s - V ig n e s  (Francujo, S .  et L.).
— S-ro Marcel Bretin, rue Morinet, P. I.,

P. M., L.
D u s s e l d o r f  (Germanujo). — S-ro P. Lersch, 

39, Konkordiastr., P. M., P. L (sendos tuj sam

valoran kvanton).
M o n t e v id e o  (Uruguay). — S-ro Carlos Char

rier, Territo, H4 b., P. L, P. M.
P l e v e n  (Bulgarujo). — S-ro N. Peĉigargov,

P. I., L.
Fus a n  (Korea-Azio). —  S-ro Masani Oba, Gus

ton) House (P. L, Jesu-Kristo aŭ Sankta Malio 

kun samideanoj en luta mondo). # S 
D r e s d e n  N-22 (Germanujo). —  S-ro Johann 

Pretscbner, Leipziger, Str. IOI., P. I.

B a r c e l o n a  (Hispanujo). — S-ro Vr. Alba

nion̂., Str. S-ro Antonio Abad, No 21-3° (ko

resp. angle, france aŭ Esperante), P.I., P. M.
Ufa (Husujo). — F-ino F. Uporava, Ccntral- 

naja ui XII. Gorodskoe priiiodskoe uĉilisĉe, 

P. I., L.
Komarov i; I fono v ic  (Aŭstrio, Bohemujo). — 

S-ro B. Zadak, instruisto, kun ekstereŭropanoj,

P. M., P. L
Vi ln o  (Husujo). — II Minskaja Str. 'i2, S-ro 

M limpio Stabrovski, P. I.,L. —llivinskaja Str. 
21, S-ro Eŭgeno Garvaski, P. I. L. — Alek- 

sa ndro vaki bulvardo, 23, S-ro Bernardo /al

ilandon L. pri komercaj temoj. — Junkierski 
zaulek,f>, f-ino Mario Doviakovska, P. I. — Alek- 

aandrovski bulvardo, 23, S-ro K ivejo (ier- 

Aaler, P. L kun alilanduloj.
B o u logne- su r- M er (Francujo).— S-ro Victor 

Haignerie, internaciaj transportoj, lii), rue du 

Moulin-a-Vapeur, p. J.

Potoj liaj Proponoj

OFICON serĉas dekokjara Huso, ekslernanto 

de reala lernejo, en germanaj landoj aŭ en Ame

riko. Konas desegnadon, iom esperante, ger
mane kaj france. — Oni adresu : F-ino A. Sa- 

rapov por T. Stepanov, 13, Str. Mŝanska, Kos
troma (Husujo).

EKSPEDA FIHMO. — Krook Persson, en 

Liibeck. Ekspedoj al nordo. Eksport-kaj-import- 

komisionoj. Adreso: G. Klefo, Unterave., 8, Lii- 

beck (Germanujo).

PENSIONO. — Lausanne Villa « Les Mo- 

nettes ». — Gesinjoroj Andreassian, profesoro 

kaj Delegito, akceptas kelkajn pensionuloj n- 
ĉiuj modernaj kamforoj —centra hejtado, elek

tra lumo, banĉambro — superba vidajo sur la 

Lago Lemano, — hejma vivado. — Oni parolas 

generale france, angle, esperante.

ĴURNALOJ. — Fr. Baliĉek, instruisto en 

Cerveny Koslelec (Aŭstrio-Bohemujo), petas pri 

sendado de la naciaj jurnaloj de ĉiuj landoj. In

tersango li sendos P. K. aŭ boheman gazeton.

MARSO DE LA ESPERANTIANOJ.— Marsu 

antaŭen, Esperantianoj..., k. t. p.

. Por akiri muzikajon de tiu poemo, sin turni 

al r a utoro en Firenze, nia Esperanto-oficejo via

del 1‘Agnolo /|8.
Prezi : Sm. 0.50 (Fr. 1.25).

VINTRAJ SPORTOJ por ESPERANTISTOJ.

— Thos. Cook kaj Son plezure sciigas ke ili jani 

faris arangojn pri internacia Vintra Festo kiu

okazos 17an ĝis 24an Januaro 1911, en Cham-
pery (Svisujo). La programo enhavas plenan 

informojn pri la tagaj sportoj kaj la vesperaj 

disira joj, ankaŭ pri loĝado, kaj la voj a ga randoj 
de ia ĉefaj urboj en Eŭropo. Postulu ekzemple
rojn ĉe 'I lios . COOK kaj SON, Gefoficejo. — 

LUDGATE CIRCUS, LONDON.

9 LAMPIONOJ, formante la vorton Esperanto, 

Sm* 1.50 kaj sendelspezoj. Eldonejo Esperanto, 
Germanujo, Leipzig, Langstr., 27.

150 ESPER. POŜTKARTOJ diversaj Sin. 

4.50 (100, 3 Sm.). .Mendu prezaron. Eldonejo 

Esperanto,  Germanujo, Leipzig, Langestr., 27.

INTERNACIA PROPAGANDA KOR ES- 

POND-POŜTKARTO, seslingve kun belega 
bildo de uia majstro. Po IO ekz. Sm. 0.15; po

50 ekz. Sm. 0.55; po 100 ekz. Sm. 0.90; 1000 
ekz. Sm. 5.20, afrankite. Oni akceptas ankaŭ 

postmarkojn ĉiunaciajn, transpagajn kaj F.sp-

ĉekojn. Germana Esperanto-Librejo,  Sicrn- 
warte 40, Leipzig, Germanujo.

Granda M arko

“ V ille  de P aris  ”

I N K O J  M I E T T E
gluoj likvidaj, sigeloj

Jules MIETTE
102, Ene Amelot, P A R M I

CU VI AMAS belajn kantojn? Se jes, en

semlo tuj 20 Sd. (duona prezo) post mandate aŭ 
du respondkuponojn al Emil Finn, Upsa la 

(Sved.) kaj vi ricevos la libron Sveda Kantaro, 
enhavanta 30 svedajn kantojn, esp. trad. kun 

melodioj.

MI DEZIRAS AMETI ekzemplerojn de Espe. 

rantaj Rondirantaj gazeloj (malnovaj kaj nun

tempaj) litografie aŭ hektografie presitaj. An

kaŭ nii deziras akiri, per aĉeto aŭ intersango, 
kelkajn malnovajn Esp. ĵurnalojn. Bonvole 

skribu tre legeble. H. T. Baitev, 81, Cavcrsham 
Road, Keni isti Town, London.

GAZETISTOJ ! — Mi petas miajn kongojn 

kaj ne-ĵ urna listoj n sondi al mi (por presigi en 

gazelo) aktualajn leterojn, kiam okazos interesaj 

faktoj en Ia politika, sociala kaj alia fako, katas

trofoj, k. t. p. Mi volonte sendos tiajn leterojn el 

mia lando al ĉiuj, kiuj volas intersangi liajn 
korespondajn kaj sciigos al mi ilian nonion 

kaj adreson S-ro J. Pastoor, gazetisto, s Herto- 
genbosch (Nerlando).

KONTINENTAJ PRODUKTOJ. — Firmo 

havanta urbcentran kontoron kaj voj a giston vi

zitantan eksportistojn kaj fabrikistojn volas re

prezenti fremdajn firmojn A. Beveriey and Co, 
Manchester.

PENSIONO. — (ienevo (Svisujo), Villa les 

Melezcs, 17, chemin des Chenes. Pensiono por 

fratinoj, saniga situacio, ellernado de franca 

lingvo kaj kompletigo de Ia edukado. Hejma 

vivado. Prospekto Esperanta ĉe la direktorino. 
Por pluaj detaloj sin turni al la direktorino.

P̂ARMONO 4%.— Eldonejo « Esperanto ». 
Leipzig, Langestrasse, 27, Germanujo.

PENSIONO. — Familio de geprofesoroj ĉe 
la superaj lernejoj akceptus kelkajn fratinojn 
en pensiono. Vivo agrabla kaj gaja. Centra hej
tado. Ĉarma artista hejmo kun mirinda situacio 
kaj bonega aero, borde de 1‘fama Geneva lago 
(France,  Esperante, germane, angle). Adr. : 
Sro Vittel, prof. « La Vegnctta ». Morges par 
Lausanne (Svisujo). Esperanta prospekto laŭ 
peto.

POŜVORTARO. — Tre interesa libro por 
hispanlingvanoj kaj fremduloj vizitontaj lati

najn landojn. Enhavas pli ol 10.000 radikojn. 
Lukse bindita 2 Fr. Adresu al S-ro X. Tuduri, 

S. Sebastian (Hispanujo).

POR JUNULOJ. — F. L. G. Marechal, 13.- 
A. Direktoro (Lingva fako), Norlhern institute, 
internacia komerca lernejo, prezidanto de Inter
nacia Asocio de Instruistoj, 384, Kingston Ter
race, Leeds, Anglujo, akceptas fremdajn ju
nulojn kiuj deziras ellerni la Angl. Lingvon kaj 
komercajn metodojn. Banejo ; biliardĉambro, 
fumĉambro, k. t. p. Jare 500 Sm.

Komercaj roltlamoj

Ĝ A M P A N O  E S P E R A N T O

Pro sia bongusto, pro sia natureco, pro sia 
komerca marko : « La Verda Stelo », tiu Carn- 
panvino de Ia firmo Gustave Ivernel ĉe Ay- 

Champagne, Francujo, speciale taugas por Espe
rantistaj kongresoj, festenoj, kunvenoj, k. t. p.

Po I botelo : Sui. 1.10, 1.40, 2 laŭ kvalito; 

Fr. 2.75,3.50, 5 laŭ kvalito. La botelo prenita 
ĉc Ay.
Por mendoj, informoj kaj prezaroj sin turni 

al :

S-ro NVILLERMOZ, U. E. A.,. No 19 - 44.94.1 

generala p̂rezentanto por Ia tutmonda Espe
rantujo.

Oni petas pri fidindaj subagentoj.

Qnai Lunel,  24, Nire,  France.

GRANDA HOTELO DU GLOBE, Paris, 71, 
rue Monge (apud rue Laĉpede). Posedanto A. 

Leclerc. Proksime stacidomoj Austerli(z-Lyon- 

Mont pa masse kaj Sportogardeno Sorbonne- 

Luxembourg’a gardeno. Ĉambroj de 0,80 Sm. 
gis Sm. 2. La gemastroj estas esperantistoj.

CENT DIVERSAJ POŜTKARTOJ Espe
rantaj por elekti. Mendu prezaron de Eldonejo 
Esperanto Germanujo; Leipzig, Langestr. 27.

DELEGITOJ! Prezarojn petas Rotterdamsche 
gereedscharhandel, Nieuwe Markt, li, Roli* r- 
dam, Nederlando. Societo por Ia vendado de iloj 
kaj maŝinoj por buĉistoj.

BORDEAUX-VINOJ

La Administranto fGerant/* M ic h a u d

Laborista Kooperativa Presejo, 
15, rue Amiral-Roussin. Dijon

(Francujo)

‘i* ML

r * ”

%

A l i  I i f l  K O L E K T I S T O J

Post kelkaj jaroj, grandan valoron havos 
la plena kolekto de la gazeto.

Do,rapidu mendi ĉi tiun plenan kolekton 

dum ĝi estas ankoraŭ havebla po malkara 
prezo.

La luta Kolekto (75 n» j), afrankite 4 
Sin turni alla Administrejo (IO, rue de la 

Bourse, Genĉve).

Malnovaj n-oj antaŭ I Decembro 1!X)8 ne 
eslas izole aĉeteblaj.

J U S  A P E R I S  
I-i -A- Fj 'V'

Parolado adresita 

al Ia sinjorinoj de (ienevo kaj de La u za n o

de

Ernest NAVILLE 

tradukita de Rene de SAUSSURE 

152 pingoj kun portreto de laŭloro 

Prezo : 80 Sd. (Afranke : 85 S*I.)

• a

La Construction l a p i t o  tios h o i s
EN ESPERANTO

Response a des critiques, suivie de propositi ms 

a 1'Aca‘demie Esperanlisto 

par ANTIDO 

92 pagoj. — Prezo : 65 Sd. afranke

• •

La logika Oazo fle Vortfarado
EN E S P E R A N T O

Esperanta resumo de Ia franclingva verko 

12 pagoj. — Prezo : 15 Sd. afranke

•  t

MENDEBLAJ DE

Universala Esperantia Librejo
IO,  rue de la Bourse,  Geneve

(Suisse) '

Emile LAMY,
BORDEAUX (Franclando)

V in o j  d e  T a b lo .  Rugaj kaj Blankaj, per 
barelo aŭ duonbarelo.

N in o j M a l ju n a j . —  Rugaj kaj Blankaj, per 
bardo, duonbarelo, kvadriliardo, aŭ per 
kesto, diversspeca.

Likvoroj de Vinoj — Alkoholoj — Ĉampanoj.

Sin turni al S'*o Arnoux, sola agento, li, 
strato Chaligny, Paris (Franclando). Sendo de 

specimenoj laŭ peto. Oni korespondas Espe
ra ufe.

\

fi

La sola internacia signo estas :

la VERDA STELO “ GASSE
(8* jaro).

kun ore skribita vorto “ ESPERANTO " Idĉposĉe-registritaL

REKONIGUS I PROPAGANDILO !

Pingloj, broĉoj, kra va taj pingletoj : i: Fr.O 75. 

IO : Fr. 6.— 100 : Fr. <45. — afr. kaj rekoni.

Ĉensignoi (kun duoblo faco) I : Fr. : I 50, 
IO : i-r. 12. — Ati*, kaj rekon.

Konto kun Ĉekbanko.

Mendu ilin al via grupo, aŭ per simpla poŝt- 

karta mandato al Sinjoro E m ilo  G a s s e , 55, rue 
Fred. Bellanger, I  Ia  v r o ,  Francujo, aŭ al subtene
jo) : Belgujo : S-ro. O. Van Schoor, Vondelstr. 

Antverpeno. Britujo : Esp. Oficejo Liverpool. Ger

manujo : Moller et Borel, Berlin. Hispanujo : Ma
nuel Fue ntes Bidcbarrieta, Bilbao. Husujo : Mos
kva librejo Esperanto, Tverskaja 28. Moskvo.

I>/1 li 1^ EGLI S HOTELO 
t B 0 li INTERNACIA

l i ,  i ne Bachaumonl (Bourse)

Moderna, centre de Paris, proksime Louvre kaj 
Bulvardoj. 90 Cambroj. 'I re moderaj prezoj.

Svisa mastro.
Oni parolas Esperante.

LA PLEJ BONA REKLAMILO
estos la

Z 08*0

(o[nDiiBJ4) eojn ap otojjc-oiiejadsĵ
oo 8|q3pnaui :ojqij B|i|n ‘B[qtu?y

(mume) rmmm sse ni

FRANCAJ AEROPLANOJ
Bleriot, Antoinette, Farinan 

Voisin, k. c.

Ij a  p u e j  p e r f e k t a j  e n  u a  m o n d o

Por ĉiuj mendoj kaj klarigoj 
skribu al :

S™ F». P A S Q U E T

122, B'1 de Oichi*ISt. PARIS (Francujo)

Oficiala Jariiŭro por u. E. {I.
por 1311

Ca/* fji estos sendata al ĉiuj Esperantianoj 
kaj ni sekve povas garantii presa

don de minimume SMO ekz.;

Ĉer fji estos konstante uzata de ĉiuj Es
perantianoj en ĉiuj anguloj de la

I er globi;

Car ĝi estos la plej disvastigata, la plej 

uzata el ĉiuj Esperantaj adresaroj.

Ĉiu komercisto, eldonisto, librislo, ekspor

tisto, k. t. p., do sendu kiel tiiii- plej baldaŭ 
a n o D ĉo n  por la dinia Jiii libro.

TA.riirO  :
I pago : (16 i /2x l i 1/2"») : 20 — 

f/2 paĝo : IO § —  7/4 paĝo : 5 § —  

1/10 paĝo : 2.50 §. — Duliniaj anon
cetoj : 0.80 §.

Rabato da IO e/,, por ĉiuj Esperantiaj 
Entreprenoj por UHO afi inii.

La anoncetoj cstos ricevataj nur ĝis la 5a
de novembro.

Oni sercas lokajn anoncmaklerislojn.

Sin turni al : ESPERANTIO, IO, rue 
de la Bourse, Genĉve (Svisujo).

U N O V O  IN T E R N A C IA
CENTRA ORGA NO DE LA ESPERANTISTOJ

eliranta interja 15. kaj la 20. de ĉiu monato 

LA PLEJ MALNOVA EL ĈIUJ GAZETOJ ESPERANTISTAJ
F O N D IT A  E N  1895

L a  p lej  e n h a v o r i ĉ a  ! L a  p le j  m a l k a r a  I

Pa&0J
da dense presila teksto en plej 

korekta kaj plej klasika stilo.

fr. (2 S)

abonprezo por

UNU JARO

E n  m o n a t o  s e p t e m b r o  a p e r o s  la

OFICIALA DOKUMENTARO
P R I  L A  I 1' K O N G R E S O  D E  U. E. A.

Enhavo : Protokoloj de ta Kunvenoj. ~  Rezolucioj. — Paroladoj. — Kolekto de ĉiuj 
raportoj.

(Iirka fi cent paĝoj de teksto! Neseca al ĉiuj Esperantianoj, speciale Delegitoj, Konsuloj, k. a

Prezo  : 0,50 & (Afrankite)

Ricevebla de UNIVERSALA ESPERANTIA LIBREJO, IO, rue de la Bourse, GENĈVE (Svisujo)
AVIZO. — Ĉar la nombro de la presotaj ekz. estas limigota, oni estas petata tuj mendi. La 

volumo estos sendata meze de septonibro /

ju s  APERIS :

La Verko de Zamenhof
Parolado de H. HODLER, Vicprezidanto de U. E. A.

I ekz. afr. 8 Sd. ; 3 ekz. 22 Sd. ; 12 ekz. 72 Sd. ; 24 ekz. — § 1.20

U N I V E R S A L A  E S P E R A N T I A  L I B R E J O
IO, rue de la Bourse, GENEVE (Svisujo)

Ce la firmo Roncali loĝas Es-OK. k*j Vicdel.
de U. K. A.

P L I  m a l k a r e  o l  i e  a j n
Senpera Vendado de la Iregionaj

Produktoj

ESPERANTISTA EKSP0RT0FICEĴ0
58,  Rue Mulatiere,  58

S A I N T  - E T IE IN T 3 V E  (rrancujo)

Rubandoj — Veluroj — Galonoj — Puri > .le 
Le Puy.

Ĉaspafiloj, revolveroj, Askaptiloj, sportiloj — 
Bicikletajoj, bukletoj — Teksiloj — Kudroma- 

ŝinoj — Pormetia tranĉilaro — Perf.*ki igitaj 
vinkulturaj maŝinoj : pumpiloj kaj vinberpre-
m ilo j.

Silkaj Esperantujoj : Flagetoj, skarpoj, kra
vatoj (speciala katologo). — Silka portreto de 

D-ro Zamenhof. — Likvoro digestiga Esporan
tino.

NOTO. — Pri ĉiu informpeto, sin turni al U 
f>p. Eksportoficejôper postkapo kun pagita 

lespjndo aŭ sendanle reskondkuponon.

BiBooKJtooPista Espera mi stli'
CUnClHflL

1910. PRA HA

Adreso 
r e z o  
5 etro?

praha I I . D it t r iĉ h o v a  u i .7.
IO ekz
Sra. 2.70

Okazo iie p re te r la s ita
U. E. A. vendas

Malnovajn ESPERANTOJN MARKOJN
(verdaj kun la portreto de D-ro Zamenhof, sur

forta papero)

po I § por 250 ekzempleroj

(anstataŭ IGO), afrankite

Rekomendinda propagandilo por niaj Delegitoj
kaj membroj

SA N E C O  estas \lrezoro,
kiun oni konservas facile, 
kiam oni havas bonan sto
makon. Skribu : 6, rue du 
Helder, Paris.

Membroj havas 
la jenajn 

profitojn :
R icevi informojn 

el ĉiuj landoj
Konatigi antaŭ ol 

forveturi 
eksterlanden

onmembroj
EN

FREMDAJ LANDOJ

Jara Kolizajo 
2 dolaroj (i §)

C H A R T E R E D  A.-D - 1900

Sinjorinoj
Sinjoroj

«•stas akcentataj 
por mrmhroco 

Prospektoj 
kontraŭ afrankpngo

(senpage al la skeptikuloj)
Adresu leterojn kaj 

monon al
S e k re ta r io  de C . C . C .

Korespondi en fremdaj 
lingvoj

Inlerŝangi revuojn, poŝt- 
kartojn, postmarkojn

fotografaĵojon.plantaĵojn 
insektojn, k. t. p.

Miiwauke, Wisconsin, U. S. A.

Vojo por aligi. — I. Skribu vian nomon 
kaj adreson (legeble) kun unu aŭ pluraj refe
rmoj. — 2. Skribu la lingvojn, kiujn vi kom
prenas. — 3 Konigu la temon pri kiu vi deziras 
korespondi. — 4. Sendu la kotizajon (4 §) per 

ĉeko aŭ poŝtmandato. Via nomo estos enskribata
" *•’ l „ :  « i , , .  / f t i  _

Troller kun la plena listo de Pmembroj.

SHERLOCK HOLMES EN SERffO 
DE Lii HISPANA TRONO.

HOTELO
LOUIS-LE-GRAND

2, rue Louis-Le-Grand, Paris.

En belega loko, inter la Rue de la 
Paix kaj Avenue de 1’Opera. Moderaj
Prezoj. Oni parolas en Esperanto 
English Spokon.Man spricht Di 
Se habla Espanol.

MEDIZINISCHE U C H I -  I 
ĥ H E M -  u. N ER VEN - i Heilans tatt-Kurace i o

por lum kuracado  
por m alsanoj ile 1’ koro 
ka i ile H ie n o j .

vormals : ROTES KREUZ antaŭe : RUGA KRUCO

5 1 Luisenstrasse B E R L IN  N W . 6 Telefono III, 31 85
S e k c io  p o r  lu m k u ra c a d o  S e k c io  p o r  m a ls a n o j de Pkoro  k a j de PnervoJ

Elektra lumo kun elektrodoj de Esploroj jicr radioj de Roentgen kaj 
karbo, fero, hidrargo. Lumo de Roent- konstatado de Tagado dê 1’koro. Banoj 

gon. Radiado d’Arsonval kaj de Oudin 
kontraŭ artrito, reŭmatisnio, neŭralgio, 
iŝialgio, furunkulozo, diabeto, k. t. p.

R a d ia d o  k a j fo to g ra fa d o  Iau 
R oen tgen

Prospekto laŭ deziro k u r a c a d o  a m b u l a n t e .  j ) u  kuracistoj Direktoro :
------ ----------------- O N I P A R O L A S  E S P E R A N T E . ------------—  D r . BREI GER

masago k. t. p.
L a  k u ra c a d o  p lene  a n s ta ta u a s  re s tadon  

en B ad  N auhe im

SO

l a r a  s u k c e s o !
OSIJEKA VIZAGPOMADO KAJ 

OSIJEKA SALVATOR-SAPO
forigas ŝprucmakulojn, kaj ĉian malpuraĵon de Vvizaĝo

M̂alfalsa sole nciit en la Salvato!* apoteko

J
i vazeto da osijeka vizaĝpomado kostas po 70 heleroj kaj no I 

Krono (I krono = IGO b. = spesdekoj); I peco da Sal vator-sapo 
t K. Unu vazeto da mansm.raĵo i K. 20 h. Lyona pudro, magranda 
skatolo I K. granda skatolo 2 K. Tiuj ĉi rimedoj ne havas doma
jn  konsistajojn kaj tutege respondas al la regularo de Ia alta re 
gistaro.

Cfi
KIAL» ESTAS UZOTA JMUI*

ftilRANDA-KREM O ” ?A
Cai- Miranda-Kremo estas perfekte nedomaĝa, ĉar per « Mi- 

randa-Kremo >» oni atingas idealan belecon, Car Miranda- 
•• Kremo forigas ĉ.an mab.uralon de la haŭto, ĉar Miranda-Kremo 

ne nur plî Jjgas, sed ankaŭ junigas. Urtu vazeto da « Mi- 
randa « Kremo kostas i K. Unu skatolo da « Miranda, 
pudro .» (trikolora) I K. unu peco da ,« Miranda >» sapo 70 h_

Ricevebla ĉe la produktanto J.-C. DIENES, post Osijek, supera urbo, de kie mendoj per
poslpaĝo tuj efektivigas F

La korespondado kun ia Salvator-Apoteko, de J.-C. Dienes estas ankaŭ en la lingvo
Esperanto krom la lingvoj germana, angla, franca, itala, latina, kroata, serba, aliaj slavaj 
lingvoj kaj la magyara.

La korespondanto de firmo J.-C. Dienes estas Drag. Mirko Kaniĉar, Delegito U. E. A.

Tiu ĉi

S V E D A  R A Z I L O
kostas

1 po 1.92 &
2 — 3.30
3 — 4.12 afrankite

Vidu la antauajn anoncojn en la gazeto.

John BYHLIGEft, HEDERA ORA (Svedujo)

Friedrich Ader, Dresden
ZAHNSGASSE 12. HANSAHAUS

E s p e r a n t i s t a  E l d o n o jo  : E s p e r a n t is t a  L ib r e jo  

E s p e r a n t is t a  P rese jo  : A r t is t a  P rese jo

Atentu I La men
dojn mi nur povas 
plenumi kontraŭ an- 
taŭscndo aŭ pano
sa i go de Ia niono Je 
antaŭpago mi petas 
aldoni 5 % de la su
mo por miaj send
atoj.

I,aŭmctoda, detala Lernelibro de Esperanto, verkita 
de Karl Schonherr, intruisto. 7a eldono. .

Lexikon deutscher Redensarten, ellaborita kai' en
Esperanton tradukita de rektoro Wilh. Velten kai R 
Richter. Hro.ŝurita & 1.2"» bele bindita . . . . .

Malgranda kantareto (kun notoj).............................
Dr. Zamenhofs Tabelle der Formworter, verkita

de rektoro Wilh. Velten...........................................
Sigelmarkoj kun la portreto de D-ro Zamenhof, sur 

luksa papero. 100 ekz..........................................

S 0.88

1.60
0.25

0.20

0.25


